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Tárgy: „Törökszentmiklós I.- agyag” védnevű bányatelek egy részének tájrendezése 

 

 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

 

5200 Törökszentmiklós 

Kossuth u. 135/a. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megállapítja, hogy 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 135/a.; 

adószáma: 15732767-2-16; továbbiakban: Bányavállalkozó) a „Törökszentmiklós I.- agyag” 

védnevű bányatelken üzemelő bánya 1-A-B-C-D-8-9-10-11 töréspontokkal határolt részén 

(Törökszentmiklós 0201/44, 0201/51, 0201/55 és 0201/83 hrsz.) a tájrendezést végrehajtották, 

a bányászati tevékenységet befejezték. 

 

1.  A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 

Sarokpont Koordináták 

 

Sorszáma Y (m) X (m) 

1 755577,10 205232,60 

A 755626,78 205106,03 

B 755460,24 205038,26 

C 755410,22 205160,31 

D 755394,67 205201,91 

7 755400,00 205203,20 

8 755479,00 205243,00 

9 755486,80 205243,60 

10 755491,60 205239,60 

11 755508,10 205206,00 

 

2. A tájrendezett terület nagysága: 0,029162 km
2
 (2 ha 9162 m

2
) 

 

3.  A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a terület tájrendezését 

elvégezte, a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozta. 

 

4.  A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlanokkal szabadon rendelkezik. 
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5. A bányászati tevékenység befejezését a Bányakapitányság az érintett területen 

megállapítja. 

 

6. Szakhatóságok: 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága (JNF-F-03/4879-1/2013. sz.): 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal Szolnoki Bányakapitányság kérelmére kiadja az alábbi 

TALAJVÉDELMI 

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST 

a Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós Kossuth u. 

135/a.) mint bányavállalkozó Törökszentmiklós I. agyag bányatelek területét 

érintő tájrendezés elfogadásának engedélyezési eljárásában. 

Kérelem szerint a tájrendezés Törökszentmiklós 0201/44, 0201/51, 0201/55 és 

0201/83 hrsz.-ú területeket érinti. 

A BÁTERV Kft. (5700 Gyula Kálvin tér 37.) által készített Törökszentmiklós I. 

agyag bányatelek, bányaüzem részleges tájrendezése című tervdokumentáció, és a 

helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy a tájrendezésként kialakított 

horgász-tó rézsűjét elmunkálták. 

A tájrendezés talajvédelmi érdekeket nem sért, annak jóváhagyása ellen kifogást 

nem emelek. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az 

érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.” 

 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala (10223/2/2013. sz.): 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága (5000 

Szolnok, Hősök tere 6.) szakhatósági állásfoglalást kért hivatalunktól, 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 

135/a.) kérelmező ügyében, a Törökszentmiklós I.- agyag bányatelek területén 

lévő külfejtéses bányaüzem, Törökszentmiklós 0201/44, 0201/51, 0201/55 és 

0201/83 hrsz-ú területét érintő tájrendezés elfogadására vonatkozó eljárás 

tárgyában. 

 

A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján szakhatósági állásfoglalásomat az 

alábbi előírásokkal adom meg: 

- A tervezett tevékenység, létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. 

 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzésem csak az ügy 

érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

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

Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. 

A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni. 
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INDOKOLÁS 

 

 

Bányavállalkozó a „Törökszentmiklós I.- agyag” védnevű bányateleken lévő bányaüzem 

SZBK/2828/66/2010. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervében előírt 

tájrendezési munkálatok befejezését jelentette be a Bányakapitányságra, mely szerint a 

bányatelek 1-A-B-C-D-8-9-10-11 töréspontokkal határolt részén (Törökszentmiklós 0201/44, 

0201/51, 0201/55 és 0201/83 hrsz.-ú ingatlanok egy részén) a bányászati tevékenységet a 

Bányavállalkozó befejezte. 

 

A Bányakapitányság az elvégzett tájrendezési munkák ellenőrzésére 2013. november 5-én a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján helyszíni szemlét tartott, melyről a Bányavállalkozót is 

értesítette. A Bányakapitányság a szemle során megállapította és a helyszínen felvett 

jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi tervben jóváhagyott tájrendezési 

feladatokat az érintett területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a bányaüzem ezen 

területének kialakítása a végleges hasznosítási célnak - horgászat - megfelelően történt. A 

Bányakapitányság a helyszíni szemle megállapításait az SZBK/2625- /2013. számú 

jegyzőkönyvben rögzítette.  

A Bányakapitányság az eljárás során értesült arról, hogy a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség (KÖTIKÖFE) 7621-2/2013. számon 

eljárást indított a tájrendezés során a határpillér helyreállításához használt anyag esetleges 

hulladéknak minősítésével kapcsolatban. 

A Bányavállalkozó a 2013. november 5-én tartott helyszíni szemlén vállalta, hogy a 

Felügyelőség döntést haladéktalanul megküldi a Bányakapitányságra, mely 

figyelembevételével fogja hatóságunk a döntését meghozni. A Bányakapitányság, mivel a 

döntést a Bányavállalkozó nem tudta benyújtani a vállalt határidőben, SZBK/2625-7/2013. 

számú végzésében hiánypótlásként írta elő annak benyújtását. A Bányavállalkozó 2013. 12. 

17-én megküldte a KÖTIKÖFE 7623-5/2013. számú levelét, melyben tudomásul vette a 

hulladék határpillér helyreállításához történő hasznosítását. 

 

A Bányakapitányság az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 36. § (1) és 42. § (1) bekezdései, valamint 

a törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4). 

bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert az érintett terület a 

tervezett újrahasznosításra alkalmas, ott biztonság ellenes állapot vissza nem maradt. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1. a kérelemben foglaltak alapján, 

2. a kérelemben foglaltak alapján, 

3. Bt. 36. § (1) bekezdés alapján, 

4. Bt. 36. § (3) bekezdés alapján, 

5. Ket. 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 

3. számú melléklete. 

 

A bányatelek tájrendezéssel érintett területe részben kivett művelési ágú. 

 

A bányatelek egy részét érintő tájrendezésének elfogadására indult eljárásban részt vevő 

szakhatóságokat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete szabályozza. 
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A szakhatóságok állásfoglalásaikat az alábbiak szerint indokolták: 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága: 

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

tere 6.) jogszabályi hivatkozással megkereste Igazgatóságunkat; amelyben a 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós Kossuth u. 135/a.) mint 

bányavállalkozó Törökszentmiklós I. agyag bányatelek területét érintő tájrendezés 

elfogadásának engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalást kért. Kérelméhez 

másolatban mellékelte a BÁTERV Kft. (5700 Gyula Kálvin tér 37.) által készített 

Törökszentmiklós I. agyag bányatelek, bányaüzem részleges tájrendezése című 

tervdokumentációt, amely a talajvédelmi hatóság számára elfogadható volt. 

Fentiek alapján hatóságunk megállapította, hogy talajvédelmi szempontból tárgyi tevékenység 

talajvédelmi érdeket nem sért az engedély kiadásához hozzájárult. 

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.). 44. § (9) bekezdése 

rendelkezik.  

A talajvédelmi hatóság illetékességéről a Ket. 21. § (1) bekezdése rendelkezik, jelen 

szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § (8) bekezdésének rendelkezései alapján adtam ki. 

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról 3. melléklet 4. pontja állapítja meg.” 

 

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

Földhivatala: 

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

tere 6.) szakhatósági állásfoglalást kért hivatalunktól, Törökszentmiklós Város 

Önkormányzata (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a.) kérelmező ügyében, a 

Törökszentmiklós I.- agyag bányatelek területén lévő külfejtéses bányaüzem, 

Törökszentmiklós 0201/44, 0201/51, 0201/55 és 0201/83 hrsz-ú területét érintő tájrendezés 

elfogadására vonatkozó eljárás tárgyában. Megkereséséhez mellékelte a földvédelmi eljárás 

befizetéséről szóló igazolást, valamint a „Törökszentmiklós I. – agyag bányatelek bányaüzem 

részleges tájrendezés”-i tervét. 

A megfogalmazott előírás betartása mellett a tevékenység földvédelmi érdekeket nem sért, 

ezért szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben leírtak szerint megadtam. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. §-a, a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a és a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontja alapján 

adtam ki. 

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, és erre a jogszabályi 

helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

Hatáskörömet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, valamint a Ket., 

illetékességemet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév 

Bizottságról, és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 

149/2012. (XII. 28.) VM rendelet állapítja meg.” 
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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 

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 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 mm-

nél magasabb építmény 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Hivatal vezetője 

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét 

környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi felügyelőség 

a bánya rendelkezik a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 4215-2/2010. számú, 2015. 12. 31. 

érvényességi idejű környezetvédelmi engedélyével 

települési önkormányzat jegyzője 
az építmény nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet 

 

A Bányakapitányságnak a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen határozat jogerőre 

emelkedését követően nem kell intézkednie, mivel a Bányavállalkozó a bányatelek 

tájrendezéssel érintett területén kívüli részén, a bányászati tevékenységet továbbra is folytatja. 

 

A Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette. 

A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés 

illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg. 

A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét 

a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. december 17. 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

Kapják: (tértivevénnyel) 

1. Törökszentmiklós Város Önkormányzata, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 135/a. 

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 123. 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 

5001 Szolnok, Vízpart krt. 32. 

4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

5. Irattár. 


