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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Közép-Tiszai Termálvíz Hasznosító Kft. (1119 Budapest, Etele út 

63. IX./82., adószám: 13467470-2-43, továbbiakban: Bányavállalkozó) által a „Törökszentmiklós 

VIII.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 

(Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.) beterjesztett 2017-2020. évi bányabezárási műszaki üzemi terv 

(MÜT) jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

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

2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet az Tsztm-VIII.Kmüt/2017 számú 

tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. Engedélyezett termelés: xxxx m3. 

4. A bányabezárási tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Törökszentmiklós 0410/7 hrsz. a 

tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

5. Rendelkezés a biztosítékról. 

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

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

5.2. 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 felfüggeszti. 
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6. A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a 

tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek 

bejelenteni, kérve annak elfogadását. 

7. Szakhatóság, szakkérdés: 

7.1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (36600/5124-1/2017. ált. sz.) a bányabezárási MÜT jóváhagyásához 

szakhatóságként a következő feltételekkel járult hozzá: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 

(5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a Közép-Tiszai Termálvíz Hasznosító Kft. (1119 Budapest, Etele 

út 63. IX./82) által benyújtott Törökszentmiklós 0410/7 hrsz. alatti „Törökszentmiklós VIII.-

homok” védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem 2017-2020. évi bányabezárási 

műszaki üzemi terv jóváhagyását és kéri annak jóváhagyásához a szakhatóság jogszabályon 

alapuló szakhatósági állásfoglalását. 

 

A műszaki üzemi terv elfogadásához a szakhatósági állásfoglalást előírásokkal 

megadjuk. 

 

Előírások, feltételek: 

• Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni 

hatóságunkra. 

• Az építési, kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz, 

a felszíni víz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen. 

• Figyelemfelhívás a dísztóval kapcsolatban további vízjogi üzemeltetési engedély 

eljárást kell lefolytatni Hatóságunkkal. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 

 

7.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (JN-07/61/03361-2/2017. sz.) a 

bányabezárási MÜT jóváhagyási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye: 

„A „Törökszentmiklós VIII.- homok” védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem 2017-

2020. évi bányabezárási műszaki üzemi tervét nem kifogásoljuk. Az engedélyben 

előírásainkról kérünk rendelkezni, miszerint: 

• A bányatelekre is benyúló kunhalom területét továbbra sem érintheti semmiféle 

beavatkozás. 

• A terület teljes rekultiválásáig a bezárt bánya területére esetlegesen illegálisan 

odahordott hulladék kezeléséről a terület tulajdonosa köteles gondoskodni. 

• A tájrendezéssel, újrahasznosítással kapcsolatos munkálatokat a levegő védelméről 

szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásait betartva úgy kell végezni, hogy abból a 

lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe, lakossági panaszra okot 

adó levegőterhelés ne keletkezzen. 

• Az újrahasznosítás keretében megvalósuló tájrendezési tevékenység (rézsűk 

kiképzése és elegyengetése), illetve az ahhoz kapcsolódó közlekedés során a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
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előírásainak, a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet előírásainak, illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, határértékeinek 

betartásáról gondoskodni kell.  

• Panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, a tervezett tevékenység a 

környéken élők nyugalmát nem zavarhatja. 

 

Ezen szakértői vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

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 20.000 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 A0350 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

Bányavállalkozó 2017. október 6-án a „Törökszentmiklós VIII.- homok” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre (Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.), 2017-2020. évi 

bányabezárási műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról 

szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a 

kérelem - hiánypótlást követően - megfelel a jogszabályokban előírtaknak. 

A bányabezárási MÜT végrehajtása során ásványi nyersanyag kitermelést nem terveznek, így 

ingatlan igénybevételi jogosultságot igazoló okiratot nem kellett mellékelni a kérelemhez. 

 

A bányatelek bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe venni tervezett területe 

(bányatelek teljes területe) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályának 10107/2/2005. számú tájékoztatása szerint a szántó művelési ágból 

kivonásra került. 

 

A bányabezárási MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett 

szakhatóságnak: 

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály a rendelkező rész 7.1. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalását a 

következőkkel indokolta: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya – 2017. 

október 10. napján érkeztetett – megkeresésével a Közép-Tiszai Termálvíz Hasznosító Kft. (1119 

Budapest, Etele út 63. IX./82.) által benyújtott Törökszentmiklós 0410/7 hrsz. alatti „Törökszentmiklós 

VIII.- homok” védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem 2017-2020. évi bányabezárási műszaki 
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üzemi terv jóváhagyási kérelmére indult eljárásban Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás 

megadása iránt kereste meg. 

 

A 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.1. pontja alapján tárgyi hatósági eljárásban a 

vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a 

felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségei megőrzése, a vízbázis-védelem 

jogszabályban foglalt követelményeinek teljesülése. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott 

szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:  

A kérelemhez csatolt tájrendezési előtervben dísztóként jelölte meg a bányászatilag leművelt ingatlan 

újrahasznosítását, amelyet az érdekelt hatóságok elfogadtak.  

Vízvédelmi szempontból a létesítmény építésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel. 

 A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről. 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 

 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A szakhatósági eljárásért az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 7. pontjában meghatározott 

összesen 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése 

alapján adtam. 

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

Az Igazgatóság 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) 

bekezdése és a 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.1. pontja, illetékességét a 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

 

A bányabezárási MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban 

felmerült szakkérdés tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az engedély kiadását 

nem kifogásolta, és a rendelkező rész 7.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglaltakat a 

következőkkel indokolta: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

JN/HF/BO/2520-2/2017. számú megkeresésével a Közép-Tiszai Termálvíz Hasznosító Kft. (1119 

Budapest, Etele út 63. IX./82.) kérelmére indult „Törökszentmiklós VIII.-homok” védnevű bányatelek 

területén lévő bányaüzem (Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.) 2017-2020. évi bányabezárási műszaki 

üzemi terv jóváhagyása tárgyú engedélyezési eljárása során szakértői vélemény kialakítását kérte a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályától. 
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A benyújtott kérelem és dokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek. 

 

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

 A Közép-Tiszai Termálvíz Hasznosító Kft. (1119 Budapest, Etele út 63. IX./82.) elkészítette a 

Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő homokbánya bányabezárási műszaki 

üzemi tervét. A Kft. a területen 2007. óta végez bányászati (homok-kitermelési) 

tevékenységet. A bányabezárással érintett ingatlan szántó művelési ágú, az ingatlan 

tulajdonosa Kelemen István.  A tájrendezés során a maradó rézsűket 25 dőlésűre képezték, 

a bányatalpat és rézsűket elegyengették. A leművelt terület újrahasznosítását dísztóként 

jelölték meg a tervben. 

 Az érintett Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.-ú külterületi ingatlan nem szerepel a 14/2010. (V. 

11.) KvVM rendelet mellékleteiben, nem része a Natura 2000 hálózatnak. 

 Az X: 758499, Y: 208372 koordinátákkal jellemezhető középpontú kunhalom 0,336 hektárnyi 

része a Törökszentmiklós 0410/7 hrsz.-ú ingatlan „a” és „b” alrészletére esik, így a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján országos jelentőségű 

védett természeti területnek minősül. 

 A bányabezárási dokumentáció részét képező térkép magassági adatai alapján 

megállapítható, hogy a jelzett kunhalom átnyúló területét a kitermelés nem érintette. 

 A homokbánya felhagyása, megszüntetése pozitív hatással lesz a környezetre, mivel a 

tevékenység által okozott levegőterhelés is megszűnik. 

 Fenti előírásaink teljesítésével a bezáráshoz kapcsolódó zajkibocsátásnak zajtól védendő 

területek várhatóan nem lesznek hatásviselői. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a 

benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés környezetvédelmi 

és természetvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem 

ellentétes, ezért - fenti előírásaink betartása esetén - hozzájárulunk a Törökszentmiklós VIII.-homok” 

védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem 2017-2020. évi bányabezárási műszaki üzemi terv 

engedélyének kiadásához. 

 

Az eljárási díj 28.000 Ft a 10045002-00299602-00000000 számlaszámra megfizetésre került. 

 

A szakvéleményünket megalapozó jogszabályhelyek: 

• A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 

11. § (4) bekezdése alapján, a 3. sz. melléklet 3.2. táblázat 6. pontja Főosztályunkat a tárgyi 

eljárásban közreműködőként jelöli meg. 

• Állásfoglalásunkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet, a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendelet, illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet, továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a 

kapcsolódó végrehajtási jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendeletben foglaltak alapján alakítottuk ki.” 
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A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú 

mellékletében szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések 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 

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 

 

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), 42. § (5), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett 

bányászati tevékenységgel érintett területen a bányabezárás során ásványi nyersanyag 

kitermelést nem tervez. 

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

bányászati tevékenységgel érintett ingatlanokon ásványi nyersanyag kitermelést nem tervez a 

Bányavállalkozó. 

5. Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) bekezdés. A Bányafelügyelet a biztosíték 

mértékét és módját a Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján 

elfogadta. 

6. Vhr. 22. § (4) bekezdés. 

7. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § 

(3)-(4) bekezdése és 3. számú melléklete. 

 

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 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja 

meg. 
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A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében 

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

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. október 31. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 
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