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Határozat 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a Béke Agrár Kft. (5900 Orosháza, Lehel 

u. 57., adószáma: 24860183-2-04, továbbiakban: Bányavállalkozó) az „Orosháza III.- 

közlekedésépítési agyag” védnevű bányatelek (Orosháza 0662/50 és 0655/19 hrsz.) a  

 

bányabezárást, tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte. 

 

1. A tájrendezett bányatelek területének nagysága: 0,054735 km2 (5 ha 4735 m2). 

2. A Bányavállalkozó a bányabezárási műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a terület 

tájrendezését elvégezte, a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozta, 

újrahasznosítási cél: szérűskert. 

3. A tájrendezést követően a bányafelügyelet hatásköre megszűnik a tájrendezett 

területen, mivel ott az ásványi nyersanyagok bányászata befejeződött. 

4. A bányaüzem bezárását a Bányafelügyelet az érintett Orosháza 0662/50 és 0655/19 

hrsz.-ú területen megállapítja. A területen visszamaradt földtani vagyon nagysága: 

- kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312): xxxx m3. 

 

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 
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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 2018. január 24-én az „Orosháza III.- közlekedésépítési agyag” védnevű 

bányateleken (Orosháza 0662/50 és 0655/19 hrsz.) lévő bányaüzemre vonatkozóan, a 

JN/MEF/BO/33-4/2016. számú határozattal jóváhagyott bányabezárási műszaki üzemi 

tervében előírt tájrendezési munkálatok befejezését és a bánya bezárását jelentette be a 

Bányafelügyeletre. 

A Bányafelügyelet a bányatelken lévő bányaüzem bezárásának, tájrendezésének 

megállapítására irányuló eljárását megindította, mivel a kérelem megfelelt a jogszabályban 

előírtaknak. A bányatelek területének tulajdonosa nem a Bányavállalkozó. A bányatelek 

megállapító határozat száma: 4181/1998. 

 

A Bányafelügyelet az elvégzett bányabezárási és tájrendezési munkák ellenőrzésére 2018. 

február 1-én az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 68. § 

(1) bekezdése alapján helyszíni szemlét tartott, melyre meghívta a Bányavállalkozót. A 

Bányafelügyelet a szemle során megállapította és a helyszínen felvett JN/HF/BO/278-

5/2018. számú jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi tervben jóváhagyott 

tájrendezési feladatokat az érintett területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a bányaüzem 

területének kialakítása a végleges hasznosítási célnak – szérűskert - megfelelően történt. 

 

A Bányafelügyeletnek az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben feltüntetett 

szakhatóságokat, illetve a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő 

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 
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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 

területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 

a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 24741-3-3/2014. számú működési 

engedélyével, mely érvényességi ideje 10 év 

megyei kormányhivatal 

környezetvédelmi és természetvédelmi 

főosztály 

a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 24741-3-3/2014. számú működési 

engedélyével, mely érvényességi ideje 10 év 

 

A Bányafelügyelet az 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 nem maradt vissza. 

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

1. a Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

2. a Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

3. Bt. 36. § (1) bekezdés alapján, 

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

 

A Bányafelügyelet a Vhr. 22. § (4) bekezdés szerint a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen 

határozat véglegessé válását követően intézkedik. 

Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató az Ákr. 112. §, 116. § és a 118. § (3) bekezdésén alapul. 

A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) 

bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 44. § (1) bekezdése 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 alapítja meg. 

 

Szolnok, 2018. február 2. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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