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Tárgy: „Jászberény III. – homok” bányatelek módosítása 

 

 

Csizmadia és Társa Kft. 

 

5100 Jászberény 

Rigó u. 7. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság a Csizmadia és Társa Kft. (5100 Jászberény, Rigó u. 7., 

Adószám: 11264075-2-16, továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a 

„Jászberény III.- homok” védnevű bányatelket 

 

módosítja (bővíti) 

 

a következők szerint: 

 

1./ A bányatelek: 

 

     1. 1.  védneve:                       Jászberény III.- homok 

     1. 2.  ásványi nyersanyaga: homok, kódja: 1453 

                                                   besorolása: haszonanyag 

 

     1. 3.  kitermelési módja:    külfejtés. 

 

 

2./ A bányatelek jogosítottjának: 

 

 

     2. 1.  neve:                            Csizmadia és Társa Kft. 

     2. 2.  székhelye:                    5100 Jászberény, Rigó u. 7. 

 

 

3./ A bányatelek: 

 

     3. 1. földrajzi helye:     - Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

- Jászberény, 

- 0566/4 hrsz-ú külterületi ingatlan. 
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     3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont Koordináták 

 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1 711578,58 236943,89 +107,71 

2 711594,68 236952,68 +107,82 

3 711594,33 236961,75 +107,59 

4 711730,22 237010,43 +106,46 

5 711826,20 237183,94 +106,38 

6 712049,48 237012,91 +107,17 

7 711841,78 236742,28 +106,27 

 

      3.3. fedőlapja:          +107,84 mBf 

             alaplapja:          +101,70 mBf 

 

      3.4. területe:             0,095318 km
2 

 (9 ha 5318 m
2
) 

 

      3.5. A bánya főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített. 

 

      3.6. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, 

             melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

4./ Védendő létesítmények: 

 

A bányatelek területén védendő létesítmény: 

- A bányatelek területén Ny-K-i irányban áthaladó, az ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

tulajdonában lévő 20 KV-os villamos légvezeték. 

 

- A bányatelek határain belül természetvédelmi, tájvédelmi területet nem található. Állandó 

vízfolyás a területen nincs. 

 

5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén: 

 

- A bányatelek területén Ny-K-i irányban áthaladó 20 KV-os villamos légvezeték 58. és 59. 

számú tartószerkezeteinek védelmére, azok körül - szakértő által meghatározott - 5 m-es 

védősáv és 27 fokos határszög, valamint 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 24 

fokos hajlású rézsű alkalmazásával védőpilléreket jelöl ki a Bányakapitányság. 

 

- A bányatelek 1-2-3-4-5 határvonalai mentén a szomszédos területek, létesítmények 

védelmére - szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és a produktív anyagra 

jellemző 27 fokos határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 24 fokos 

hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányakapitányság. 

 

- A bányatelek 5-6-7-1 határvonalai mentén a szomszédos területek, létesítmények védelmére 

- szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 27 fokos 

határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 24 fokos hajlású rézsű 

alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányakapitányság. 

 



 

SZBK/1906-8/2013. 

3 

 

A határ- és védőpillérek méretezése a +101,70 mBf alaplapra vonatkozik. 

 

6./ A bányatelek módosításával kapcsolatos szakhatósági feltételek: 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal nyilatkozata (JN-07B/TH/015523-2/2013. sz.): 

 

„A Csizmadia és Társa Kft. (5100 Jászberény Rigó u. 7.) kérelmére, a Jászberény III.- 

homok bányatelek (Jászberény 0566/4 hrsz.) tárgyában indult, a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, mint I. fokú hatóság előtt folyó eljárásban a 

szakhatósági eljárásomat 

m e g s z ü n t e t e m .  

Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság 

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható 

meg.” 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala előírásai (10.268/2/2013. sz.): 

„Tisztelt Címzett! 

Önök a fenti számú megkeresésükben a Csizmadia és Társa Kft. (5100 Jászberény Rigó u. 7.) 

bányavállalkozó által 2013. július 9-én benyújtott, a Jászberény III.- homok bányatelek 

(Jászberény 0566/4 hrsz) módosítására (mélységi irányú bővítésére) vonatkozó, kérelemre 

indult eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási 

Hivatal Járási Földhivatala (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) szakhatósági 

állásfoglalását kérték.  

A fenti hivatkozási számú megkeresés, a benyújtott dokumentáció és a Jászberényi Körzeti 

Földhivatal által a 10.012/5/2003. számon, valamint a Szolnoki Körzeti Földhivatal által a 

10.496/2004. és a 10.052/2005. számokon kiadott, termőföld végleges más célú hasznosítását 

engedélyező jogerős határozatok alapján a Jászberény III.- homok bányatelek (Jászberény 

0566/4 hrsz) módosítására (mélységi irányú bővítésére) vonatkozó eljárásukban 

SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁSUNKAT MEGADJUK 

az alábbi előírásokkal: 

- a 10.012/5/2003., 10.496/2004. és a 10.052/2005. számokon kiadott, termőföld 

végleges más célú hasznosítását engedélyező határozatokban foglaltakat be kell 

tartani, 

- a tervezett tevékenység/létesítmény a szomszédos termőföld ingatlanok megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az érdemi 

határozat elleni fellebbezésben támadható.” 

 

- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

előírásai (6071-3/2013. sz.): 

„Csizmadia és Társa Kft. (5100 Jászberény, Rigó u. 7.) Bányavállalkozó által benyújtott 

Jászberény III.- homok bányatelek (Jászberény 0566/4 hrsz.) módosításához 

levegővédelmi, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, tájvédelmi és 

vízgazdálkodási szempontból 

szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk  

az alábbi feltételekkel: 
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1. Levegővédelmi szempontból: 

 A vertikális bővítés során tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. Ennek betartása érdekében az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával a bontást úgy kell végezni, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag 

(por) kerüljön a környezetbe. 

 Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni kell. 

 

2. Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi 

nyersanyagok kitermeléséből származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés 

hiányában terjed ki. A homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal 

kapcsolatosan a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a bányászati 

hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik. 

 A homokbánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag 

esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő 

itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és 

itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan a 

veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további 

környezetszennyezést kizáró gyűjtésre. 

A képződő nem bányászati hulladékokkal kapcsolatosan a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény és annak végrehajtási jogszabályaiban foglalt előírásokat 

maradéktalanul be kell tartani különös tekintettel a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletre. 

3. Természet- és tájvédelmi szempontból: 

 A külfejtés területén a 45°-nál meredekebben hagyott fejtési, illetve maradó - oldal és 

hátsó - rézsűin üreglakó madarak (parti fecskék, gyurgyalagok) telepedhetnek meg. Ennek 

megelőzése érdekében naponta a műszak befejezése előtt el kell végezni a fejtési 

homloknak 45°-ra, illetve annál kisebb dőlésszögben a lerézsűzését. 

 Amennyiben valamilyen oknál fogva nem történik meg a rézsűzés és az említett üreglakó 

madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok védelméről. Megtelepedésük 

esetén a fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter távolságon belül a költési 

időszakban - április 15. és augusztus 15. között, illetve a fészkelőüregek elnéptelenedéséig 

- kitermelési munkát nem szabad végezni. 

 Az üreglakó madarak megtelepedése esetén értesíteni kell a területileg illetékes 

természetvédelmi őrt (Juhász Tibor, 30-994-26-43). 

 

4. Vízgazdálkodási szempontból: 

 A bányaművelési tevékenységek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi 

határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 

 Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen 

rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Felügyelőségünknek. 

 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve 

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 
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7./ A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a gyep, legelő újrahasznosítási 

célt hagyja jóvá. 

 

8./ A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő 

igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja. 

 

9./ Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a 

határozatban nem kellett intézkedni. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a 

(50.000.- Ft), melyet az 10032000-01417179-00000000 sz. számlára kell befizetni és az 

átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A042 kódszámot fel kell tüntetni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által 2013. július 9-én benyújtott „Jászberény III.- 

homok” védnevű bányatelek módosítási (bővítési) kérelmére a rendelkező részben foglaltak 

szerint határozott. A kérelem a „Jászberény III.- homok” védnevű bányatelek vertikális 

irányba történő bővítésére irányult, a bányatelek +104,50 mBf alaplapjának +101,70 mBf-re 

történő módosítására. A Jászberény III.- homok bányatelket 1285/2003. számú határozatával 

állapította meg a Bányakapitányság. 

 

A 2002-ben elvégzett kutatás alapján elkészített kutatási zárójelentését a Bányakapitányság 

7597/2002. számon hagyta jóvá a Bányavállalkozó részére. A földtani kutatási zárójelentés a 

kutatás +96,20 mBf alaplapjával határozta meg a készleteket. A bányatelek eredeti alaplapja 

(a művelés maximális mélysége) a Bányakapitányság 1285/2003. számú határozatában 

+104,50 mBf volt. Jelen kérelem szerint +101,70 mBf mélységig kívánja a Bányavállalkozó 

bővíteni a bányatelket, így új kutatás elvégzésére nem volt szükség. 

 

A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal 

készítette el és terjesztette be. 

A bányatelek területét képező ingatlan nem a bányavállalkozó tulajdonát képezi. Az ingatlan-

tulajdonosok a bányatelekkel lefedett ingatlan várható igénybevételi ütemtervével és az 

ingatlan használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem 

tettek az eljárás során. 

 

A Bányakapitányság a bányatelek megállapítására és a tájrendezési előtervben javasolt 

újrahasznosítási cél elfogadására vonatkozóan megkérte az érintett szakhatóságok 

hozzájárulását. Az eljárásban érintett szakhatóságok bevonásának és közreműködésének 

feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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Az eljárásba bevont hatóságok a szakhatósági állásfoglalásukat a következőkkel indokolták: 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal indokolása: 

„A BÁTERV Kft. bányatelek bővítés megállapítási dokumentációja, valamint az 

örökségvédelmi hatósági nyilvántartási adatok alapján megállapítottam, hogy hatóságom, 

mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, 

hogy a tárgyi ingatlanokon sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet nem található.  
A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem a 

szakhatósági eljárásom megszüntetéséről. 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló módosított 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a tárgyi 

ingatlanokon végzett földmunkák alkalmával régészeti emlék vagy lelet kerül elő, vagy ennek 

gyanúja felmerül a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető 

vagy a kivitelező köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes 

szolnoki Damjanich János Múzeumot (5000 Szolnok, Kossuth tér 4. 56/510-150) 

haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint 

megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A kivitelezési munkák során előkerülő 

régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. 

§ (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. r.(a továbbiakban: 

Korm. r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

A Korm. r. 4. §-a alapján a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható bírság 

összege 10 ezertől 250 millió forintig terjedhet. 

A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik, mely szerint a szakhatóság 

előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak 

nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Hatóságom, mint szakhatóság hatáskörét a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. § 

(1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 14. pontja, 

illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 10. pontja határozza meg.” 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala indokolása: 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök 

tere 6.) jogszabályi hivatkozással megkereste az ingatlanügyi hatóságot, a Csizmadia és Társa 

Kft. (5100 Jászberény, Rigó u. 7.) bányavállalkozó által 2013. július 9-én benyújtott, a 

Jászberény III.- homok bányatelek (Jászberény 0566/4 hrsz.) módosítására (mélységi irányú 

bővítésére) vonatkozó, kérelemre indult eljárásában szükséges földvédelmi szakhatósági 

állásfoglalás kiadása céljából. 

A szakhatósági állásfoglalás kiadásának jogi akadálya nem volt, döntésemet a vonatkozó 

hatályos jogszabályok, a benyújtott dokumentáció és az érintett jászberényi 0566/4 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában a Jászberényi Körzeti Földhivatal által a 10.012/5/2003. számon, 

valamint a Szolnoki Körzeti Földhivatal által a 10.496/2004. és a 10.052/2005. számokon 

kiadott termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező jogerős határozatok alapján 

hoztam meg. 
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A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 11. §-a 

alapján termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű 

termőterületek igénybevételével lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű termőföldet csak 

időlegesen, illetve helyhez kötött beruházás céljából lehet más célra hasznosítani. 

A Tfvt. 8. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tervezett tevékenység/létesítmény a 

szomszédos termőföld ingatlanok megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem 

akadályozhatja. 

Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem jelenti a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezését. 

A szakhatósági eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § és 45. §-a szabályozza. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tfvt. 9. §-a, a földhivatalokról, a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a járási 

földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet 

állapítja meg. 

Jelen eljárásban szakhatóságként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján vettem részt.” 

 

- Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

indokolása: 

„A Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) SZBK/1906-3/2013. számú 

megkeresésével a Csizmadia és Társa Kft. (5100 Jászberény, Rigó u. 7.) Bányavállalkozó 

által benyújtott Jászberény III.- homok bányatelek (Jászberény 0566/4 hrsz.) módosításához 

szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. 

Az engedélyezési eljárás során benyújtott, a BÁTERV Kft. (5700 Gyula, Kálvin u. 37.) által 

elkészített - 2013. július 3-i keltezéssel ellátott - tervdokumentáció megfelel a 

jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek. 

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

 A Kft a Jászberény, 0566/4 hrsz. alatti területen lévő homok bányatelek módosítását 

tervezi, mely módosítással bővíti a bányatelket mélységi irányba. A bányatelek vertikális 

bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást folytattak le a Felügyelőségen. A 625-

32/2013. számon kiadott határozattal megállapításra került, hogy a bányatelek bővítése 

nem környezeti hatástanulmány köteles. 

 A bánya környezetében a hatásterület határán belül védendő létesítmény nem található, a 

dokumentációban szereplő módon történő kitermelés, szállítás zajvédelmi érdekeket nem 

sért. 

 A Jászberény, 0566/4 hrsz. a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll országos 

jelentőségű védelem alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem 

része a Natura 2000 hálózatnak sem. Ezen túlmenően a beruházással érintett területről 

nincs tudomásunk védett, illetve jelölő növény- és állatfaj előfordulásáról. 

A beruházással érintett ingatlan közvetlen közelében országos jelentőségű védett, illetve 

Natura 2000 területek nem található, a legközelebbi Natura 2000 terület (HUHN20078 

Jászsági Zagya-ártér) kb. 1,5 km-re található. 

 A homokbánya üzemeltetésesorán keletkező hulladékok kezelése a Felügyelőség 

hatáskörébe tartozó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. (a Jászberény III. –

homok bányatelek 2013 évre vonatkozó műszaki üzemeltetési tervben is elfogadásra 

került.) 
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 A bányatelek területén zárt rendszerű mobil illemhely elhelyezését tervezik, melynek 

tartalmát a mobil illemhelyet szolgáltató cég rendszeresen elszállítja. A bányaművelés, 

illetve a bánya fenékszintje a talajvizet nem éri el.  

 A bányatelken végzendő bányászati tevékenység technológiája víz használatát nem teszi 

szükségessé. A bányatelken belül szennyvíz nem keletkezik. 

 A tervezett tevékenységek során a földtani közegbe, felszíni- és felszín alatti vízbe 

szennyező anyag kibocsátás nem történik. A bányatelek területe nem esik védett felszín 

alatti vízbázis területére. 

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott tervdokumentáció alapján - megállapítottuk, hogy a 

bányatelek módosítása az előírt kikötéseink teljesítése esetén levegővédelmi, zajvédelmi, 

hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, tájvédelmi és vízgazdálkodási szempontból nem 

kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétesek. 

A Csizmadia és Társa Kft. az igazgatási szolgáltatási díjat [28.000 Ft] megfizette. 

Tekintettel arra, hogy szakhatósági állásfoglalásom ügyintézési határidőn belül adtam meg, 

igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. 

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó 

jogszabályhelyek: 

 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

4/A. § (2) bekezdése a Felügyelőséget tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki. 

 Szakhatósági állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 12. pontja alapján, a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben, 

valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével adtuk ki. 

 A 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja alapján a Felügyelőség 

illetékességgel rendelkezik. 

 A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. 

fejezet 8.2. pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.” 

 

A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő a 

táblázatban feltüntetett szakhatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt 

nem vonta be: 

 

Szakhatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága 
a tevékenység erdőterületet nem érint 

Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztiorvosi Hivatala 

az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és 

gyógyiszap lelőhelyet nem érint 

megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége 

a tevékenység egyéb országos közutat, illetve 

helyi közutat nem érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt 

nem érint, 100 m-es körzetében nincs vasúti 

pályatest 
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Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

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 
az építmény nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet 

 

A Bányakapitányság a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelkező rész 7. 

pontjában a tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére 

vonatkozóan jóváhagyta, a 8. pontjában a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra 

történő igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadta. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3.5. pontjában a kérelmező javaslatában foglaltak 

figyelembevételével a tervezett bánya bányaveszélyek szerinti minősítését mellőzte, mivel a 

fő bányaveszélyek, valamint por-, és sugárveszély nem veszélyeztetik a bányát. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontja szerinti határ-, és védőpilléreket a Bt. 32. § 

(2) bekezdése, illetve a Vhr. 11. § (1) és 19. § (1) bekezdése alapján a bányavállalkozó 

kérelmére, az érdekeltek meghallgatásával, a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása 

alapján jelölte ki. A bányatelek területén Ny-K-i irányban áthaladó, az ÉMÁSZ Hálózati 

Elosztó Kft. tulajdonában lévő 20 KV-os villamos légvezeték védőpillérét a 

Bányakapitányság az 1285/2003. számú határozatában a bányatelek megállapításakor jelölte 

ki, jelen eljárásban azon nem változtatott. 

 

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét: 

a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az 

üzemszerű kitermelést meg kezdeni; 

c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének; 

d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem 

változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és 

használatát; 

e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme 

érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a 

művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes 

földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az 

igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell 

tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra; 

f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni; 

g) a bányavállalkozó a 26/B. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül kérheti a 

bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a mélyművelésre 

vagy külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és 

telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan 

tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. 

h) Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be. 

i) a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével kezdheti 

meg, és az abban foglalt feltételek megtartásával végezheti; 
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j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő adatainak változásáról 30 napon belül 

köteles a bányakapitányságot értesíteni; 

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik. 

 

A kérelmező az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat 

befizette. 

 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1), valamint a 99. § (1) 

bekezdés, a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 

7.) GKM rendelet írja elő. 

 

A Bányakapitányság hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdésén, illetékessége a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. 

mellékletén alapul. 

 

Szolnok, 2013. augusztus 12. 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

Kapják (tértivevénnyel): 

1. Csizmadia és Társa Kft., 5100 Jászberény, Rigó u. 7. 

2. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 5002 

Szolnok, Pf: 25. 

3. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 5100 Jászberény, Ady E. út 34. 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. 

5. x. 

6. x. 

7. x. 

8. ÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13. 

 

Jogerőre emelkedés után kapják: 

1. Csizmadia és Társa Kft., 5100 Jászberény, Rigó u. 7. 

2. MBFH, Budapest – postán és elektronikusan 

3. Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


