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HATÁROZAT 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a Festőtégla Bt. (6041 

Kerekegyháza, Ifjúság u. 18., adószáma: 20505538-2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) 

a „Fülöpháza I. – festékföld, homok” védnevű bányatelek területén üzemelő bányában, a 

Fülöpháza 0101/99 hrsz.-ú  ingatlanon, a bányabezárást és tájrendezést végrehajtotta, a 

bányászati tevékenységet befejezte. 

 

1.  A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont  Koordináták 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 684 284,10 171 544,50 109,87 

2. 694 476,20 171 670,10 110,78 

3. 684 537,50 171 574,80 110,65 

4. 684 345,30 171 450,90 110,28 

 

2. A tájrendezett terület nagysága: 2 ha 6.106 m2. 

 

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

tájrendezését elvégezte, a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba 

(látványtó) hozta. 

 

4.  A tájrendezést követően a bányafelügyelet hatásköre megszűnik a tájrendezett 

területen, mivel ott az ásványi nyersanyagok bányászata befejeződött. 

 



 
JN/HF/BO/2913-8/2017. 

 - 2/4 - 

5. A bányaüzem bezárását a Bányafelügyelet az érintett területen megállapítja. 

 

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 56.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-

00000000 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: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A0420 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Bányavállalkozó a „Fülöpháza I. – festékföld, homok” védnevű bányatelken lévő 

bányaüzem SZBK/2999-23/2013. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi 

tervében előírt tájrendezési munkálatok elvégzését jelentette be a Bányafelügyeletre, 

mely szerint a Fülöpháza 0101/99 hrsz.-ú ingatlanon a bánya bezárását, tájrendezését 

elvégezte, a bányászati tevékenységet befejezte. A kérelem a jogszabályi formai 

követelményeknek –hiánypótlást követően - megfelelt. 

 

A Bányafelügyelet az elvégzett tájrendezési és bányabezárási munkák ellenőrzésére 

2017. december 6-án a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 56. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó 

bevonásával helyszíni szemlét tartott. A Bányafelügyelet a szemle során megállapította 

és a helyszínen felvett JN/HF/BO/2913-7/2017. számon iktatott jegyzőkönyvben 

rögzítette, hogy a műszaki üzemi tervben jóváhagyott tájrendezési feladatokat az érintett 

területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a bányaüzem kialakítása a végleges 

hasznosítási célnak - látványtó - megfelelően történt. 

 

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

1. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

2. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

3. Bt. 36. § (1) bekezdés alapján, 

4. Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 

5. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján. 

 

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. 

pontjában szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések 
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ügyében nyilatkozó hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt 

nem kellett bevonnia: 

Hatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti 

határátkelőhely közlekedési építményeit, azok 

biztonsági övezetét nem érinti 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

a tevékenység egyéb víziközlekedési 

létesítményt nem érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-

nél magasabb építmény 

területi vízügyi hatóság 

a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi Természetvédelmi 

Felügyelőség 97776-2-8/2015. számú 

környezetvédelmi működési engedélyével, 

mely 2020. 05. 15-ig érvényes 

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 járási 

földhivatala 
a tevékenység termőföldet nem érint 

megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi osztálya 
a tevékenység nem termőföldön valósul meg 

megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága 
a tevékenység erdőterületet nem érint 

megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége 

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, 

ill. annak biztonsági övezetét nem érinti 

környezetvédelmi és 

természetvédelmi főosztály 

a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi Természetvédelmi 

Felügyelőség 97776-2-8/2015. számú 

környezetvédelmi működési engedélyével, 

mely 2020. 05. 15-ig érvényes 

 

A Bányafelügyelet a Vhr. 22. § (4) bekezdés szerint - jelen határozat jogerőre emelkedését 

követően - a bányatelek törléséről határozatot hoz, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

bányatelek esetében a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a 

bányatelek ingatlan-nyilvántartásból való törlése végett. 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 
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A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. 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 Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. december 7.  

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében 

 és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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