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Jogerőssé vált: 2016. március 25-én 

HATÁROZAT 

 

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

Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) Maszlag János e.v. (xxxx; 

továbbiakban: Bányavállalkozó) képviseletében a TESZT Kft. által benyújtott kérelemre a „Csongrád 

III.- homok” védnevű bányatelek üzemelő bányaüzemre beterjesztett 2016-2020. évi kitermelési 

műszaki üzemi tervet (továbbiakban: MÜT) jóváhagyja a következő feltételekkel: 

 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2020. december 31. 

 

2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet Bányavállalkozónál rendszeresített 

térképtár 3/2016. számú tervtérképen ábrázoltak szerint, Csongrád 9053-9055, 9056/1, 9058, 

9063, 9066, 6068-9070, 9072-9076, és a 9185/45-47 hrsz.-ú ingatlanokat érintően határozza meg. 

(Az önkormányzati 9183 hrsz-ú utat a lakosság is használja, ezért az nem képezi részét a 

bányaüzemnek.) 

 

 

3. Engedélyezett termelés:  

Az engedélyezett haszonanyagok: Homok alcsoport (kódja: 1453) és Kevert ásványi 

nyersanyag II. (kódja: 2312) 

 

Kitermelhető mennyiségek: 

Év Homok Kevert ásványi 

nyersanyag II. 

Összesen: 

2016. xxxx xxxx xxxx 

2017. xxxx xxxx xxxx 

2018. xxxx xxxx xxxx 

2019. xxxx xxxx xxxx 

2020. xxxx xxxx xxxx 
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4. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-

veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

 

5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Csongrád 9053-9055, 9056/1, 9058, 

9063, 9066, 6068-9070, 9072-9076, és a 9185/45-47 hrsz.-ú ingatlanok, a 3/2016. térképtári 

sorszámú tervtérképen jelölt mértékig. 

 

 

6. Rendelkezés a biztosítékról. 

6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a 

biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg. 

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

óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve) elfogadja. A Bányavállalkozó 

az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg elhelyezésének igazolását a határozat jogerőre 

és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek 

megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség 

teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti. 

 

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. 

 

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 

bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0330 kódszámot is 

fel kell tüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A TESZT Kft. Bányavállalkozó képviseletében 2015. december 30-án a „Csongrád III.- homok” 

védnevű bányatelek tervtérképén lehatárolt bányaüzem 2016 - 2020. évi kitermelési műszaki üzemi 

tervét (MÜT) nyújtotta be jóváhagyásra (érkeztetés dátuma: 2016. 01. 04.). A TESZT Kft. képviseleti 

jogosultságát okirattal igazolta. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról 

szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizsgálta és 

megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, ezért hiánypótlási felhívást 

adott ki. Kérelmező a hiánypótlást 2016. február 23-án teljesítette.  
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A Kérelmező adatközlése alapján megállapítható, hogy a bányatelket megállapító, Szolnoki 

Bányakapitányság 4980/2005/2. számú határozata hibás adatokat tartalmaz. A Bányafelügyelet a 

határozat kijavításáról hivatalból indított, külön eljárásban fog intézkedni.  

 

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban 

van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett. 

A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területe kivett művelési ágú, 

Kérelmező mellékelte az ingatlanok igénybevételére jogosító okiratokat. 

 

A Bányavállalkozó a bányaüzemre és a bányászati tevékenységre vonatkozó, hatályos ATIKTVF 

24022-1-13/2005. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, ezért a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet mellékleteiben előírt, szakhatóság 

bevonásának vagy szakkérdésben történő megkeresésnek feltételei nem teljesültek. 

 

 

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

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélybe foglaltakra. 

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont. 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi 

hatóság állásfoglalásában foglaltakra. 

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy 

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett 

bányászati tevékenységgel érintett Szolnok 0803/9 hrsz-ú ingatlan bányászati célú 

igénybevételére jogosult a Bányavállalkozó, mivel rendelkezik az ingatlan tulajdonosával kötött 

és ügyvéd által ellenjegyzett megállapodással az igénybevételre vonatkozóan. 

6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) 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). 

Biztosíték összege= xxxx Ft x (1+0,015)
5 
= xxxx x 1,077 = xxxx Ft 

Kerekítve: 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. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés. 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. A fellebbezési jog 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 

állapítja meg. 
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A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, 

illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2016. március 04. 

 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Palicz András 

        bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

 

Értesül: 

1. TESZT Kft, 5601 Békéscsaba, Pf.: 187. 

2. Maszlag János, xxxx 

3. Maszlag Jánosné, xxxx 

4. Maszlag Gábor, xxxx 

Jogerőre emelkedést követően: 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton). 

6. Irattár 


