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HATÁROZAT 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) Jánoshalma Város Önkormányzat (6440 

Jánoshalma, Béke tér 1., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Jánoshalma I. - 

homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 

beterjesztett 2017 - 2023. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási kérelmét 

és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2023. december 31. 

 

2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a T-2017-1 számú 

tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

3. Engedélyezett termelés:  
 

3.1. Az engedélyezett haszonanyag: Homok (kódja: 1453) 

3.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége: 

2017 IV. negyedévben: xxxx m3 

2018-ban: xxxx m3 

2019-ben: xxxx m3 

2020-ban: xxxx m3 

2021-ben: xxxx m3 

2022-ben: xxxx m3 

2023-ban: xxxx m3 
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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: Jánoshalma 5141/15, 

5141/21, 5138/24 hrsz., a tervtérképen jelölt és jóváhagyott 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 bankgarancia, elfogadja.  

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. 

7.3. A Bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest 

köteles megbíznia és a Bányafelügyelet részére bejelentenie. 

 

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 19.000 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 A0330 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2017. november 23-án a „Jánoshalma I. - homok” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2017 - 2023. évi kitermelési műszaki 

üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra. 

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 megfelelő. 

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 terület művelési ágból 

kivonásra került (39266/2004.06.11.). 

 

A Bányafelügyelet a döntéshozatalhoz a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról 

szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének A. és B. pontja alapján 

nem vont be  szakhatóságot, illetve szakkérdés ügyében nyilatkozó hatóságot. 

 

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 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 

megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

A Bányavállalkozó rendelkezik K4K366/04 

iktatási számú környezetvédelmi engedéllyel a 

bányászati tevékenységgel érintett területen, 

amely érvényes 2024 05.15-ig. 

környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörében eljáró 

Kormányhivatal 

A Bányavállalkozó rendelkezik K4K366/04 

iktatási számú környezetvédelmi engedéllyel a 

bányászati tevékenységgel érintett területen, 

amely érvényes 2024 05.15-ig. 

 

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

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

foglaltakra. 

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont. 

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

környezetvédelmi engedélyben 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 Jánoshalma 5141/15, 5141/21, 

5138/24 hrsz.-ú ingatlanok a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. 

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

Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg mértékét és módját a 

Bányavállalkozó költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta. A 

Bányavállalkozó a kérelemmel együtt a bankgaranciát igazoló dokumentumot 

benyújtotta. 

 

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 rézsűk 

kialakítására és a tájrendezés elvégzésére. 
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7.2. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés. 

7.3. Bt. 28 § (2) (3) bekezdés. 

 

A Kérelmezőnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható 

határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj 

vagy bírság tartozása nincs. 

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 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. november 30. 

 
 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében 

 és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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