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Határozat 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kunsági Téglaipari Kft. (5310 Kisújszállás, Külterület, 

adószám: 11266015-2-16, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Kisújszállás I.- 

agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 

beterjesztett 2018. évi szüneteltetési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit 

felülvizsgálta, és 

 

 

jóváhagyja 

 

a következő feltételekkel: 

1. A műszaki üzemi terv hatálya: 2018. december 31. 

2. A Bányafelügyelet a szüneteltetés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására 

díjfizetési kötelezettséget állapít meg a következő képlettel: 

 

Éves díj: xxxx m3/év x agyag fajlagos értéke x 0,05 x 0,3 

A képletben: 

- xxxx m3/év: az utolsó jóváhagyott kitermelési MÜT-ben engedélyezett 

kitermelési mennyiség 2017-re, 

- agyag fajlagos értéke: az agyag 54/2008. Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 

fajlagos értéke, 

- 0,05: a bányajáradék százalékos mértéke (5%), 

- 0,3: a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint előírt mérték (30%). 
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A díjat - negyedéves bontásban - a határozat jogerőre emelkedését követően, a 

tárgyév negyedévét követő hónap 20-ig kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01031513-00000000 számú számlára. 

Amennyiben nem teljes negyedéves időszakra vonatkozóan kell a díjat megfizetni, a 

fizetendő díjat a következő képlet alapján kell kiszámítani: 

A negyedév fizetési kötelezettséggel érintett napjainak száma/negyedév összes 

napjainak száma x Éves díj/4. 

3. Rendelkezés a biztosítékról. 

3.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosíték 

adását írja elő. 

3.2. 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 véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles a 

Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

 

 

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 11.000 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 

A0340 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

I n d o k o l á s  

 

A Bányavállalkozó 2018. február 23-án a „Kisújszállás I.- agyag” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre szüneteltetési műszaki üzemi terv 

(MÜT) jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be. Indokolásában előadta, hogy a bányatelek 

bányászati tevékenységének folytatásához szükséges területek jelenleg nem állnak 

rendelkezésére a Bányavállalkozónak. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 30. §-a, valamint a Bt. 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 17. §-a alapján megvizsgálta 

és megállapította, hogy az eljárás lefolytatható. 

 

A Bányavállalkozó a szüneteltetési kérelmét 2018. évre nyújtotta be. 

A szüneteltetés alatt a Bányavállalkozó olyan tevékenységet nem kíván folytatni, amely 

idegen ingatlan igénybevételével jár. 
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A Bányafelügyelet megállapította, hogy a „Kisújszállás I.- agyag” bányaüzem szüneteltetése 

jelen kérelem jóváhagyása esetén nem éri el a 6 évet, így a kérelem a Bt. 30. § (4) bekezdése 

szerint engedélyezhető. 

 

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 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 és 

ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 

eljárásban vizsgálták 

területi vízügyi hatóság 

a bánya rendelkezik a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 3105-5/2011. számú 

környezetvédelmi működési engedélyével, mely 

2020. december 31-ig érvényes. 

környezetvédelmi és természetvédelmi 

főosztály 

a bánya rendelkezik a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 3105-5/2011. számú 

környezetvédelmi működési engedélyével, mely 

2020. december 31-ig érvényes. 

 

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

1. Vhr. 17. § (1) bekezdés, a kérelemnek megfelelően. 

2. A kieső bányajáradék pótlására vonatkozó rendelkezés – az állami bevételek 

garantálása érdekében – a Bt. 30. § (2)-(3) bekezdésén, a díj megfizetésére vonatkozó 

rendelkezés a Vhr. 4. § (5) és (9) bekezdésén alapul. Az SZBK/2605-9/2012. számú 

határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervben 2017. évre a kitermelhető ásványi 

nyersanyag mennyiség: xxxx m3 agyag. A bányajáradék mértéke a Bt. 20. § (3) 

bekezdés f) pontja alapján 5%. A bányavállalkozó által fizetendő éves díj mértéke a 

szüneteltetést megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben az utolsó évre jóváhagyott 

kitermelési mennyiség értéke után a Bt. 20. § szerint meghatározott bányajáradék 

mértékének 30 % a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint. 

3. 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. 
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A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, 

felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék 

pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék 

bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette. 

 

A Bányavállalkozó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (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. március 5. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 
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Dr. Palicz András 
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