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H A T Á R O Z A T

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a SOLTÚT Kft. (6320 Solt Kecskeméti út 34., adószáma:
106421466-2-03, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Solt 14425, 14427, 14428,
14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1 és a 14442 hrsz.-ú területek homok (kódszáma: 1453) 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:
6 db fúrás (A kutató fúrások tervezett mélysége: 6,9 – 27,5 fm, összesen: 108,5 fm
hosszban) Solt 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440,
14441/1 és a 14442 hrsz-ú ingatlanokon.
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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.
37.

Y (m)
644644,17
644677,36
644690,83
644699,36
644675,53
644769,96
644773,45
644783,61
644709,92
644726,56
644791,75
644801,52
644826,76
644793,08
644813,75
644848,02
644868,31
644883,78
644892,88
644894,46
644903,46
644904,76
644903,42
644902,61
644900,66
644886,40
644843,28
644827,10
644794,92
644788,23
644767,63
644747,36
644740,69
644737,90
644720,39
644712,09
644701,26

X (m)
165512,19
165539,30
165549,63
165555,98
165591,80
165650,86
165644,05
165618,73
165563,84
165552,81
165601,56
165586,22
165550,29
165528,15
165496,67
165518,95
165475,40
165434,01
165408,97
165404,46
165360,91
165357,74
165338,92
165325,27
165291,06
165212,80
165244,26
165256,74
165289,41
165296,16
165321,16
165344,98
165353,13
165358,52
165391,32
165411,05
165435,37

A kutatási terület nagysága: 0,028094 km 2 (2 ha 8094 m 2 )
tervezett kutatás alaplapja:
+88,00 mBf,
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tervezett kutatás fedőlapja:

+119,69 mBf.

A Solt I. – homok bányatelek területe (0,026357 km 2 (2 ha 6357 m 2 )) is a kutatási
engedély részét képezi:
Határpont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Y(m)
644644,17
644690,83
644731,68
644762,48
644793,09
644813,75
644848,02
644868,31
644892,88
644814,35
644815,80
644747,36
644740,69
644720,39
644701,26

X(m)
165512,19
165549,63
165522,98
165508,04
165528,14
165496,67
165518,95
165475,40
165408,97
165394,23
165391,21
165344,98
165353,43
165391,32
165435,37

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat véglegessé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónap.
Engedélyezett kutatási tevékenység: 6 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.
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8.

Szakhatósági állásfoglalások:

8.1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (10207-2/2018/h.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(5001 Szolnok, Pf.:164.) JN/HF/BO/2689-7/2018. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által kérelmezett Solt,
14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 1442/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442 hrsz.ú területekre homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének engedélyezése
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. Solti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (S/3457-2/2018.)
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(Bányafelügyelet) a Soltút Kft (Bányavállalkozó) által Solt: 14425, 14427, 14428, 14429, 14430,
14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442 helyrajzi szám alatti földrészleteket
érintő Dr. Csillag János geológus, földtani szakértő (FSZ 42/2016)) tervező által készített „kutatási műszaki üzemi terv a Solt 1-homok védnevű bányatelek bővítő kutatáshoz (Solt 14425,
14427-14431, 14432/1-2, 14439-14440, 14441/1-2, 14442 hrsz. homok)”terv szerinti kutatás
engedélyezéséhez, mint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. szerint B szakkérdésben
érintett szakhatóság az alábbi - hatályos településrendezési terv szerinti - előírások engedélyezési eljárás során történő figyelembevételével
hozzájárulok.
A hatályos településrendezési terv alapján a tervezett kutatás során érintett területek övezeti
besorolása az övezeti előírásokkal:
Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület, amely az alábbi övezetekre tagolódik:
(Má-1) általános övezet
(Má-2) természet-, és tájvédelmi övezet
A terület természetes gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem
helyezhetők el. Kivételt a természeti területi fenntartást és kutatást szolgáló építmények,
nyomvonalas létesítmények - a külön előírások szerinti- köztárgyak, honvédelmet és
belbiztonságot szolgáló építmények képeznek.
Általános mezőgazdasági terület övezeti előírásai
(Má-1) általános övezet
Elhelyezhető az övezeti előírások figyelembevételével:
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
-különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás
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-élelmiszeripari feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház,
-vágóhíd
-élelmiszeraktárak
mezőgazdasági építmények
-állattartó épületek
-növénytermesztés épületei
Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények
Beépítés feltételei az OTÉK előírásai szerint
(Má-2) természet-, és tájvédelmi övezet
Az övezetben kizárólag a vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz
kötődő -beleértve a legeltető állattartással kapcsolatos állattartó, tároló-, és szociális épületeket is- helyezhetők el.
telek min 1500m2
beépítés: szabadonálló
építménymagasság: max 3,6 m
építészeti előírás: magastető: 40-45%-os hajlásszög
A kutatási terv természeti terület kontúron belüli részeket is érint.
A természetvédelmi nyilvántartás szerint Solt területén a természetvédelmi törvény erejénél
fogva „exlege” védett és természeti területek találhatók, amelyek az OTrT szerinti ökológiai
hálózat részét képezik, ezért a terv védelemre javasolt területként tartalmazza azokat.
Az előzőeket az engedélyezési eljárásnál szükségesnek tartom figyelembe venni.
Állásfoglalásom tevékenység végzésére önmagában nem jogosít és nem mentesít egyéb szakés engedélyező hatóságok, egyéb érintettek engedélye, hozzájárulása beszerzésének
kötelezettsége alól és csak abban a kérdésben köti hatóságomat amelyben nyilatkozott.
Döntésem ellen önálló fellebbezés nem terjeszthető elő. Végzésemben foglaltakkal szemben
csak az ügyben hozott érdemi döntés, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni
fellebbezésben támadható meg.”
8.3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35300/3823-1/2018.)
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a
Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) Solt, 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431,
14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv engedély iránti kérelmére indult bányászati hatósági eljárásban megküldött JN/HF/BO/2689-6/2018. 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.
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3. A kutató fúrások során a megütött és nyugalmi talajvízszint értékeket mérni és a kutatási
zárójelentésben dokumentálni kell.
4. A kutatási zárójelentést a területi vízügyi-vízvédelmi hatóságnak is be kell nyújtani.
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/02512-2/2018.):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,
mint engedélyező hatóság a JN/HF/BO/2689-10/2018. számú megkeresése alapján, a Solt
14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1 és a 14442
hrsz.-ú területen homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének
jóváhagyása tárgyában, a Hatóságom hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében az
alábbi
régészeti örökségvédelmi szakvéleményt adom:
Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy
nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen.”
9.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály
(10.248/2/2018):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a fenti hivatkozási számon földvédelmi szakkérdés vizsgálata ügyében kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát (6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 1.). A kérelem hivatalunknál 2018.augusztus 23-án került iktatásra.)
A Jász-Nagykun Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya eljárást folytat a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott
kérelmére, a Solt 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440,
14441/1 és a 14442 hrsz.-ú területen homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában.
A becsatolt dokumentumok szerint a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) a meglévő
bányatelek bővítését tervezi a készletek fogyatkozása miatt. A kutatási területek a Solt 14425,
14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 144430, 14441/1 és a 144432 hrsz.ú ingatlanok jelenlegi művelési ága kivett zártkert, hasznosításuk nem termőföldként történik.
Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztés művelés alól kivett területen történik, így termőföld felhasználására, igénybevételére nem kerül sor.
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A beruházás megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szomszédos termőföldek mezőgazdasági művelése, hasznosítása ne korlátozódjon.”
9.3 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (BK-05/KTF/04366-2/2018):
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának (5000 Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóságnak a JN/HF/BO/26898/2018. számú megkeresése 2018. augusztus 22. napján érkezett hatóságunkhoz. Az engedélyező hatóság a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére, a Solt I. homokbánya
14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz.
ingatlanon homok, mint ásványi nyersanyag kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása tárgyában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményét kérte a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában.
Földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szakkérdés szempontjából a kutatási Műszaki
Üzemi Tervet az alábbi előírásokkal javasolom elfogadni:
Előírás
1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést,
kizárja a környezetkárosítást és biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező
hulladékok mennyiségének csökkentését.
2. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését.
3. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből
származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
4. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át.
5. 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.
6. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajat azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.
7. A bányászati kutatási tevékenység során a diffúz kiporzást a lehető legkisebb mértékűre
kell visszaszorítani.”
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: be-
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fizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az
A0120 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a JN/HF/BO/512-16/2018. számú, 2018. március 15-én véglegessé vált
határozatával kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak a Solt 14425, 14427, 14428,
14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1 és a 14442 hrsz.-ú területekre. A
Bányavállalkozó a kérelmét a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására 2018. augusztus 16-án, 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/2689-7/2018. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Solt, 14425,
14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442 hrsz.-ú
területekre homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének engedélyezése tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki
üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. §
(1) a), c)- e), 80. § 8. pontján alapszik.
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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.”
Solt Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(Bányafelügyelet) szakhatósági megkeresést tett a Soltút Kft (Bányavállalkozó) által Solt:
14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442
helyrajzi szám alatti földrészleteket érintő Dr. Csillag János geológus, földtani szakértő (FSZ
42/2016)) tervező által készített „kutatási műszaki üzemi terv a Solt 1-homok védnevű bányatelek bővítő kutatáshoz (Solt 14425, 14427-14431, 14432/1-2, 14439-14440, 14441/1-2,
14442 hrsz. homok)”terv szerinti kutatás engedélyezési hatósági eljárásához.
Hatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 31. szerinti szakkérdésben eljáró szakhatóság a helyi önkormányzati rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek az érvényesítése tekintetében.
Az övezeti előírások ismertetése Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 19/2009. (XI.11.), 9/2014.
(VI.10.), a 6/2015. (II.10.), a 4/2016. (II.18.), a 10/2016. (V.30.), 5/2017. (II.15.) és a
17/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2008. (VII.7.) önkormányzati rendelete alapján történt.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-a alapján zártam ki az
önálló fellebbezést és adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.”
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
JN/HF/BO/2689-6/2018. számú megkeresésével a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
Solt, 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441/1, 14442
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi
terv engedély iránti kérelmére indult bányászati hatósági eljárásban a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) - mint területi vízügyivízvédelmi 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 kutatási műszaki üzemi terv engedélyezésére irányuló eljárásban vízügyi és vízvédelmi
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:
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A Soltút Kft. üzemeltetésében lévő Solt-I.- homok bányatelek a Solt, 14.433/1, 14.433/2,
14.434, 14.435, 14.436, 14.437, 14.438/1 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el.
A bányatelek fedőlapja + 119,69 mBf., alaplapja + 94,03 mBf.
A bányavállalkozó a bányatelek területi bővítését tervezi északi és déli irányban a jelenlegi
2,6357 ha-ról 5,4451 ha-ra, valamint az alaplap süllyesztését a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93
mBf.-re.
A bővítést az indokolja, hogy a solti északi elkerülő út építéséhez ez a bánya a legközelebbi
anyagnyerőhely.
A bányászati hatóság JN/HF/BO/512-16/2018 számon kutatási engedélyt adott a Kft. részére, mely a bővített területen kívül a bányatelket is magában foglalja.
A bányatelek bővítése tárgyában lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyivízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását 35300/2776-3/2018.ált. számon előírásokkal
adta meg. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 80681-4-13/2018 számú határozatában a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység megvalósítása nem okoz jelentős
környezetti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot
lefolytatni.
A kutatási terület alaplapja +88,00 mBf, fedőlapja +119,69 mBf.
A kutatási területen 6 db 6,9-27,5 m talpmélységű fúrólyuk létesítését tervezik.
A fúrások helye:
Fúrás száma

EOV Y koordináta (m)

EOV X koordináta (m)

T-1

644 721,84

165 586,71

T-2

644 745,67

165 530,36

T-3

644 653,74

165 386,69

T-4

644 780,31

165 337,48

T-5

644 843,28

165 279,36

T-6

644 829,73

165 450,15

A tervezett fúrási munkálatokat a kutatási műszaki üzemi terv elfogadásától számított fél
éven belül tervezik megvalósítani, kerti traktorra szerelt hidromotoros meghajtású száraz
üzemű fúrógéppel. A furatokat a mintavételt követően saját anyaggal eltömedékelik.
A kutatás nyersanyag kitermeléssel nem jár.
A kutatási terület megközelítése az 52. számú főúton, valamint mezőgazdasági szállító utakon történik.
Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem
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A bányatelek és 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 területen és annak közvetlen környezetében nem található.
A kutatási terület nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a
mederfenntartásra a tevékenység hatást nem gyakorol.
A bányatelek és a kutatási terület az sp1.15.2. Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész víztesten helyezkedik el, mely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során menynyiségi szempontból gyenge minősítést kapott.
A 1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015.
évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 8-12. mellékletében a bányászati tevékenységgel érintett
sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész sekély porózus víztestre a felszín alatti
vizek állapotát javító intézkedések között a bányászati tevékenységhez kapcsolódó 15.1. és
32.1 azonosítójú intézkedések végrehajtása nem szerepel, viszont a talajvízszint süllyedés
megállítása (31.1.) igen.
A bányászati tevékenység az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint nem jár a talajvíz
mennyiségének csökkentésével. A vízügyi hatóság a felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapotának biztosítása érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet 8. és 9.§-ában foglaltak alapján az előzetes vizsgálati eljárásban kiadott 35300/2776-3/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a bányászati tevékenység
felszín alatti vizek mennyiségére (talajvízszint alakulására) és minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas – minimálisan 2 kútból álló - monitoring rendszer megvalósítását rendelte el a bővített területre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv bányászati
hatósághoz történő benyújtásáig terjedő határidővel.
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-vízvédelmi hatóság.
A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés
alapján hozta meg.
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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:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály:
„Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében
erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a
kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet
őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (BácsKiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a
Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi
bírság kiszabását vonja maga után.
Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.
(IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja
meg.
A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló
161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. melléklet 7. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a
Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.”
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a fenti hivatkozási számon földvédelmi szakkérdés vizsgálata ügyében kereste meg az ingatlanügyi hatóságot, a SOLTÚT
Kft.(6320 Solt, Kecskeméti út 34.) által benyújtott kérelmére, a Solt 14425, 14427, 14428, 14429,
14430, 14431, 14432/1, 14432/2, 14439, 14440, 14441 és a 14442 hrsz.-ú területen homok ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi tervének jóváhagyása tárgyában.
A földügyi szakkérdés indokolása:
A becsatolt dokumentációból megállapításra került, hogy a tervezett bányatelek bővítésére a kérelemben megjelölt helyrajzi számú ingatlanok mindegyike zártkerti művelés alól
kivett terület, és a környező földterületek is művelés alól kivett területek, így földvédelmi
eljárás lefolytatására nincs szükség.
A Bács-Kiskun Megyei kormányhivatal Kalocsai járási Hivatal Földhivatali Osztálya földvédelmi szakkérdés tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)
és (2) bekezdése, 8/A. §-a alapján járt el, figyelemmel Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés 3. mellékletére.”
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának (5000 Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóságnak a JN/HF/BO/26898/2018. számú megkeresése 2018. augusztus 22. napján érkezett hatóságunkhoz. Az engedélyező hatóság a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) kérelmére, a Solt I. homokbánya
14425; 14427; 14428; 14429; 14430; 14431; 14432/1; 14432/2; 14439; 14440; 14441/1; 14442 hrsz.
ingatlanon homok, mint ásványi nyersanyag kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása tárgyában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály véleményét kérte a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában.
A beadott kutatási engedély kérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hatósági Osztály Bányászati Osztálya a JN/HF/BO/512-16/2018. számú határozatában 2018.
03. 15. napján jóváhagyta. A környezetvédelmi hatóság a Soltút kft. Solt-homok bányatelek
bővítésére tárgyában lefolytatott előzetes eljárást a 80681-4-13/2018. (BK-05/KTF/0304117/2018.) számú határozatával zárta le.
A rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján a következőket állapítottuk meg:
Az terület elhelyezkedése:
A tervezett bővítési terület Solt város külterületén, a Solti-Duna ágtól mintegy 2,4 km-re található. Az ingatlan területét D-ről az 52. számú főútról (vagy É-ról az 51. főútról leágazó
51142. összekötő útról) földutakon keresztül, lakóterület érintése nélkül lehet megközelíteni.
A bányatelek tervezett új határának törésponti EOV-koordinátái:
Sorszám
EOV Y [m]
EOV X [m]
1.
644644,17
165512,19
2.
644677,36
165539,30
3.
644690,83
165549,63
4.
644699,36
165555,98
5.
644675,53
165591,80
6.
644769,96
165650,86
7.
644773,45
165644,05
8.
644783,61
165618,73
9.
644709,92
165563,84
10.
644726,56
165552,81
11.
644791,75
165601,56
12.
644801,52
165586,22
13.
644826,76
165550,29
14.
644793,08
165528,15
15.
644813,75
165496,67
16.
644848,02
165518,95
17.
644868,31
165475,40
18.
644883,78
165434,01
19.
644892,88
165408,97
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
A tervezett bányatelek adatai:
Terület:
Alaplap:
Fedősík:
Engedélyezett éves kitermelés:

644894,46
644903,46
644904,76
644903,42
644902,61
644900,66
644886,40
644843,28
644827,10
644794,92
644788,23
644767,63
644747,36
644740,90
644737,90
644720,39
644712,09
644701,26

165404,46
165360,91
165357,74
165338,92
165325,27
165291,06
165212,80
165244,26
165256,74
165289,41
165296,16
165321,16
165344,98
165353,13
165358,52
165391,32
165411,05
165435,37

2,6357 ha (bővítés után 5,4451 ha)
+94,03 mBf
+119,69 mBf
nincsen meghatározva

A tervezett bányászati tevékenység:
A bányavállalkozó a bányatelek területi bővítését tervezi a jelenlegi 2,6357 ha-ról 5,4451 hara, valamint az alaplap süllyesztését a jelenlegi 94,03 mBf.-ről 93,0 mBf.-re. A bányatelek fedőlapja nem változik.
A bányatelekkel jelenleg érintett ingatlanok helyrajzi számai:
14433/1, 14433/2, 14434, 14435, 14436, 14437, 14438/1.
A tervezett bővítéssel a bányatelekbe vonni tervezett ingatlanok helyrajzi számai:
D-i irányú bővítés: 14425, 14427, 14428, 14429, 14430, 14431, 14432/1, 14432/2.
É-i irányú bővítés:
14439, 14440, 14441/1, 14442.
A kitermelés legalsó síkja 93,0 mBf. A talajvíz szintje 93,0 mBf. szint alatt található, a homok
szárazon, talajvíz szint felett termelhető ki. A bányaművelés során talajvíz kivétel nem történik, talajvíz által táplált bányató nem keletkezik. A bánya tájrendezése a kitermeléssel párhuzamosan ütemezve történik.
Hulladékgazdálkodás:
A bánya tervezett területi bővítéséhez kapcsolódó kutatási tevékenységnek jelentős hulladékgazdálkodási hatásai nincsenek.
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Táj- és természetvédelem:
Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura
2000 területnek. Az ingatlanokon továbbá védett, fokozottan védett növény- és állatfaj
előfordulásáról a hatóságnak nincs tudomása.
Az előírás jogszabályi alapja:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint a
táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.
A tevékenység a fenti előírás betartásával a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek megfelel.
Földtani közeg védelme:
A bányászati kutatási tevékenység üzemszerű körülmények között talajszennyezést nem
okoz, hatásterület nem állapítható meg.
Levegővédelem:
Az ingatlant mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül.
A bányászati kutatási tevékenység számottevően nem befolyásolja a környezeti levegő
szennyezettségét.
Zajvédelem:
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) hatálya alá tartozik. A kutatási terület Solt külterületén, a településtől északra, kb. 1,5 km-re helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő ingatlanok É-i irányban, Dunaegyháza lakóépületei, a bányatelektől 800 m-re.
A hatásterületen nem található zajtól védendő épület és védett terület.
A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a bányászati kutatási tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezetés természetvédelmi érdekeket nem sért.
A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján adtuk ki.
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 szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálatáért fizetendő – 28000 Ft – igazgatási szolgáltatási díjat megfizette,
és a befizetésről szóló másolatot a dokumentációhoz csatolta.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (4) bekezdés, illetékessé-
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gét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A §-a 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. szeptember 10.
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