
 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

 Kormányhivatal 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 

5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409 

e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

  

 

Ügyiratszám: SZBK/3582-16/2014.    Tárgy: kitermelési MÜT jóváhagyása 

Ügyintéző: Szalai Ferenc     Hiv. szám: - 

Telefon: +36 56 512 313     Melléklet: 1. pld MÜT 

             (Címzett) 

      

TESZT Kft. 

 

5600 Békéscsaba 

Bartók Béla út 23/A. 9/36. 

5600 

Jogerőssé vált: 2015. október 27-én 

H A T Á R O Z A T 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az IMT-FORTIS Kft. (6600 Szentes, ; 

továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre indult eljárásában a „Szentes III. - agyag” 

védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzem 2015-2019. évi kitermelési 

műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta és 

 

jóváhagyja, 

 

a következő kikötésekkel: 

 

1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2019. december 31. 

 

2./ A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 3/2014. nyilvántartási sorszámú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg, Szentes 4007/1 és 4007/2 hrsz.-ú ingatlanokon. 

 

3./ A kitermelési tevékenységgel a Szentes 4007/1 és 4007/2 hrsz.-ú ingatlanok vehetők igénybe, a 

tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

 

4./ Engedélyezett termelés:  

  

4.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: képlékeny agyag II. (kód: 1419) 

4.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége: xxxx m
3
/év. 

 

5./ A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-

veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 
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6./ Rendelkezés a biztosítékról:  

 

6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló 

biztosíték összegét xxxx Ft-ban határozza meg. 

6.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely 

jelzálogjog, elfogadja. A Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 

számított 30 napon belül köteles a jelzálogot igazoló okiratot a Bányafelügyeletnek 

megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség 

teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

 

7./ További bányafelügyeleti előírások: 

 

7.1. A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést köteles 

folyamatosan elvégezni. 

7.2. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon 

megjelölni. 

 

8./ Szakhatóságok: 

 

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda jegyző megbízásából kiadott E-

10839/2015. számú állásfoglalásában kikötések nélkül hozzájárult a MÜT jóváhagyásához. 

 

 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja 25.000,- Ft. 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 A054 kódszámot is fel 

kell tüntetni.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányafelügyelettől a Bányavállalkozó a 2014. december 30-án érkezett kérelmében kérte a 

„Szentes III. - agyag” védnevű bányatelkén lévő bányaüzem 2015-2019. évi kitermelési műszaki 

üzemi tervének jóváhagyását, egyben jelen eljárásra vonatkozóan képviseletével megbízta a TESZT 

Kft.-t.  

 

A Bányafelügyelet a 2014. december 30-án előírt hiánypótlás 2015. január 10-i teljesítését követően 

megállapította, hogy a kérelem a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a 

Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. § alapján bányászati 

szempontból engedélyezhető volt. A Bányafelügyelet 2015. január 21-én belföldi jogsegély iraánti 

kérelemmel fordult az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőséghez a 

jogerős környezetvédelmi engedély másolatának megküldése tárgyában. A Felügyelőség 

tájékoztatása alapján (a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj hiánypótlásként 
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való megfizetését követően), mivel a bányaüzemre nem volt hatályos környezetvédelmi engedély, a 

Bányafelügyelet szakhatóságként megkereste a vízügyi hatóságot és a környezetvédelmi hatóságot. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 16367-2-

1/2015. iktatószámú, 2015. április 22-én érkezett iratában az ügydöntő hatóságot azzal kereste meg, 

hogy függessze föl a műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárását a folyamatban lévő 

környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogerős határozattal való lezárásáig. A Bányavállalkozó 

képviseletében eljáró TESZT Kft. nem nyújtott be fellebbezést a 2015. április 28-án kelt, SZBK/3582-

14/2015. számú, eljárást felfüggesztő végzés ellen. A Bányafelügyelet SZBK/3582-14/2015. számú 

végzésében törölte az SZBK/3582-14/2015. számú végzésének a vízügyi hatóság és 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatóságként való megkereséséről szóló részeket.  

 

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezésével kapcsolatban 

rendelkezni nem kellett. 

 

A Bányavállalkozó a bányászati tevékenységgel érintett Szentes 4007/1 és 4007/2 hrsz.-ú ingatlanok 

tulajdonosa és rendelkezik a Szentesi Földhivatal 10.183/1989. számú, termőföld más célú 

hasznosítását engedélyező határozatával. 

 

A Bányafelügyeletnek a döntéshozatalhoz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének A. és B. pontja 

alapján vonta be a szakhatóságokat.  

 

 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda jegyző megbízásából kiadott, E-

10839/2015. számú állásfoglalását azzal indokolta, hogy a tervezett tevékenység nem érint 

helyi védettségű területet. 

 

 

A Bányafelügyelet az eljárás során az alábbi szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó 

hatóságok megkeresését mellőzte: 

Hatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél 

magasabb építmény 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője 

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét 

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 

vízvédelmi és vízgazdálkodási 

feladatkörében 

 

a bányaüzem területére és a tevékenységre 26590-2-

6/2015 sz. határozattal módosított, 26590-2-4/2015 sz. 

határozattal környezetvédelmi működési engedélyt 

adott a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi osztálya 
a tevékenység nem termőföldön valósul meg 

 

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

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont,  

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont, 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont. 

4. Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont,  
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5. Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy Bányavállalkozó ásványvagyon- és 

termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(14) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó 

által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A tájrendezést a kitermelés folyamán 

a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt folyamatosan végzi.  

7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)  bekezdés,  mivel  a  határpilléreket 

elérik a művelés során, ezért lehetőség van a végállapoti részűk kialakítására és a 

tájrendezés elvégzésére. 

7.2. A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM  

 rendelet 4. § (1) bekezdés. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett. 

 

A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és 

teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja 

meg. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és Rendelet 3. § (4) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2015. október 9. 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

Értesül (tértivevénnyel): 

 

1. Címzett - záradékolt terv melléklettel. 

2. Szentes Város Jegyzője, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

3. Irattár. 


