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H A T Á R O Z A T 

 

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

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Király és Társa Kft. (6440 

Jánoshalma, Parcelok 27/A., továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott „Miske I.-homok” 

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

műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta és 

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

 

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

 

2./ A Bányafelügyelet a bányaüzemet az M-I.Hb.Müt.1/2015. nyilvántartási sorszámú tervtérkép 

szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

3./ A kitermelési tevékenységgel a Miske 016/10 és a 018/1 hrsz.-ú külterületi ingatlanok vehetőek 

igénybe, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

 

4./ Engedélyezett termelés:  

  

4.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453) 

4.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége:  

2015. évben: xxxx m
3
 

2016. évben: xxxx m
3
 

2017. évben: xxxx m
3
 

2018. évben: xxxx m
3
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2019. évben:   xxxx m
3
 

 

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

veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

 

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 

bankgarancia, elfogadja. A Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válásától számított 30 napon belül köteles a bankgaranciát 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: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály előírásai (35300/4445-1/2015.ált.): 

 

8.1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (89,5 mBf.). 

8.2. A leművelést a talajvízszint észlelés mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha az nem 

érte el az alapsíkot. Talajvízszint alá történő kotrás tilos! 

8.3. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a 

bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti 

vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen. 

8.4. A tulajdonos a bányagödröt legalább havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az 

ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni. 

8.5. A felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén a kármentesítési munkák 

megkezdésével egyidejűleg, a területi vízügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

8.6.A 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). 

 

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 19.000,- 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 
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bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A053 kódszámot is fel 

kell tüntetni.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányafelügyelettől a Bányavállalkozó a 2015. április 21-én érkezett kérelmében kérte a „Miske I.-

homok” védnevű bányatelkén lévő bányaüzem 2015-2019. évi kitermelési műszaki üzemi tervének 

jóváhagyását.  

 

A Bányafelügyelet az előírt hiánypótlás 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 MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezésével kapcsolatban 

rendelkezni nem kellett. 

 

A Bányavállalkozó a bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok tulajdonosa (Miske 016/10 és a 

018/1 hrsz.). 

 

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, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (35300/4445-1/2015.ált.) a rendelkező rész 8.1.-8.6. 

pontjaiban a 2015. november 30-án beiktatott állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

SZBK/976-10/2015. számú megkeresésében a területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását 

kérte a Király és Társa Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A.) ügyében a Miske-I.-homok” védnevű 

homok bányatelek 2015-2019. évi kitermelési műszaki üzemi tervének engedélyezési eljárásában. 

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg: 

A Szolnoki Bányakapitányság 5881/1996 számú határozatával 1996-ban megállapított Miske-I.-

homok” védnevű bányatelek a Miske, 016/3-10 (korábban Miske, 016/2 hrsz.), és a 018/1 helyrajzi 

számú ingatlanokon helyezkedik el.  

Az előző (2011-2014. évi) kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/1021-

7/2011. számú határozatával 2015. március 31.-ig hagyta jóvá. A jóváhagyó határozat kiadásához az 

Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 56443-4-2/2011. 

számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. Az előző tervidőszakban nem volt tényleges 

kitermelés. 

A bányatelek területén található ásványi nyersanyag homok (kódszáma: 4252) található. A bányatelek 

területe 9,0426 ha, a kitermelhető ásványvagyon 2015.03.31.-i állapot szerint xxxx m
3
.  

A 2015-2019 közötti időszakban a teljes készlet kitermelését tervezik, évente legfeljebb xxxx m
3
/év 

mennyiségben.  

A bányászati tevékenység fázisai: kitermelés, rakodás, szállítás és tájrendezés. Az érintett területek 

lefedése már korábban megtörtént.  
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A kitermelést külfejtéses módszerrel, egyszintes műveléssel, forgó-felsővázas kotrógépekkel végzik 

közvetlenül a szállítójárműre. A tervidőszakban a kitermelést a védősávok határán belül, a kijelölt 

pillérek meghagyása mellett, az alaplap szintjéig végzik. A kitermelt homok elszállítását a Miske, 017 

helyrajzi számú földúton, majd a 023 helyrajzi számú műúton haladva az 5311 számú közúton végzik. 

A tájrendezés célja mezőgazdasági hasznosítású terület visszaállítása erdőtelepítésre alkalmas 

állapotban.  

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem 

A homokbánya területe 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 bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található. 

A bányatelek fedőlapja: 95,0 mBf., alaplapja 89,5 mBf.  

A tervidőszak végére a bányatelek teljes leművelését tervezik, az alaplapig. A kitermelés szárazon, a 

talajvíz szintje felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A talajvíz átlagos szintje a 

területen a felszín alatt 5-7 m-re található. 

A homok kitermelési technológia vizet nem igényel, mivel a földnedves állapotban kitermelt homokot 

mindenfajta feldolgozás nélkül szállítják el a bányatelek területéről. A bányatelek területén ivóvíz- és 

szennyvíz vezeték nincs.  

A bányatelek területén zárt gyűjtőtartályos illemhelyet helyeznek el, melynek tartalmát 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják el. 

A területre hulló nem szennyezett csapadékvíz a jó vízvezető képességű talajon elszikkad.  

Az eljárásban a vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.  

A vízügyi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdés 3. pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. 

rendelet 3. számú melléklet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. 

melléklet 3. pontja állapítja meg. 

A területi vízügyi hatóságnak tárgyi eljárásban a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 

7. pontja a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, valamint 

a vízbázis védelem követelményeinek való megfelelés vizsgálata szakkérdésben telepített 

szakhatósági hatáskört. 

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 befizetette 

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. 3.§ (1) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság. 

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2015. augusztus 28.-án érkezett a vízügyi hatóságra. A vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a vízügyi hatóság ügyintézési határideje a 

szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap, ami 2015. szeptember 28.-án jár le. 

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a Ket 

33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. 
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A területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése és 72. § (1) 

bekezdése alapján hozta meg. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki. 

A területi vízügyi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat részére 

történő megküldését.” 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályát a Bányafelügyelet az SZBK/976-11/2015. számú levelében szakkérdés vonatkozásában 

megkereste. 

 

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. 

Települési önkormányzat jegyzője 
A tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet. 

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,  

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. A Bányafelügyelet a KSH adatai 

alapján számított, 1,5 %-os ipari árindex mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott 

meg a következő képlettel: 

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg* (1+0,015)
x
, (az x kitevő a MÜT  

hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). 

   FtxxxxxxxxFtxxxxösszegeBiztosíték  077.1)015,01( 5

 
A biztosíték xxxx Ft.

 
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. 
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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. december 03. 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

Értesül (tértivevénnyel): 

 

1. Király és Társa Kft., 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A. 

2. Miske Községi Önkormányzat, 6343 Miske, Fő u. 18. 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 6500 Baja, 

Bajcsy-Zs. u. 10. 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

5. Irattár 


