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Magyar Lászlóné 
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Jogerőssé vált: 2014. március 6-án 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Magyar Lászlóné (xxxx, 

továbbiakban: Bányavállalkozó) a „Jászfelsőszentgyörgy I.- homok” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett bányabezárási műszaki 

üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja 

 

a következő feltételekkel: 

 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési határideje: 2014. december 31. 

2. Bányaüzem lehatárolása: a Jászfelsőszentgyörgy I.- homok bányatelek teljes területe. 

3. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: 

Jászfelsőszentgyörgy 042/13, 042/14 hrsz. 

4. A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv 

végrehajtását, a tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a 

Bányakapitányságnak bejelenteni, kérve annak elfogadását. 

5. Rendelkezés a biztosítékról. 

5.1. A Bányakapitányság a bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv 

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

5.2.  A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó 

ajánlatát, amely óvadék (pénzintézeti letéttel) elfogadja. A Bányavállalkozó az 

óvadéki szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a 

határozat jogerőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a 

Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

6. Szakhatóságok: 
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6.1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága (JNF/03/5584-1/2014. sz.) a bányabezárási MÜT jóváhagyásához a 

következők szerint járult hozzá: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága, mint első fokon eljáró talajvédelmi hatóság, a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) 

SZBK/42-4/2014. számú megkeresésére bányabezárási műszaki üzemi terv 

jóváhagyásának engedélyezési eljárásához – kiadja az alábbi 

talajvédelmi 

szakhatósági állásfoglalást. 

Magyar Lászlóné (xxxx), mint bányavállalkozó, Jászfelsőszentgyörgy 042/13-14 

hrsz. alatti, Jászfelsőszentgyörgy I.- homok bányatelek területén lévő külfejtéses 

bányaüzem bányabezárásának elfogadásához az engedély talajvédelmi 

szempontból feltétel nélkül kiadható. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az 

érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.” 

 

6.2. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

(202-5/2014. sz.) a bányabezárási MÜT jóváhagyásához a következő feltételekkel 

járult hozzá: 

„A Magyar Lászlóné „Jászfelsőszentgyörgy I.- homok” bánya bezárásának 

műszaki üzemi terv engedélyezéséhez 

természet- és tájvédelmi, vízvédelmi, zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi és 

hulladékgazdálkodási szempontból 

szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk 

az alábbi feltételekkel: 

1. Természet- és tájvédelmi szempontból: 

 A bányabezárás és tájrendezés tevékenységet természeti értékek veszélyeztetése 

nélkül kell végezni, különös tekintettel a területen esetlegesen fellelhető üreglakó 

madárfajokra. 

2. Vízvédelmi szempontból: 

 A bánya bezárása, a terület rekultivációja során fokozott gondot kell fordítani 

arra, hogy szennyezőanyag talajra, talajvízbe, a gépekből, ill. a szennyvíz gyűjtés 

során csapadékkal se kerüljön. 

 A felületekre esetlegesen kikerült szennyezőanyag felitatásáról, eltávolításáról, az 

ennek során keletkezett hulladék jogszabály szerinti elhelyezéséről, ill. a 

szennyvíz műszaki védelemmel ellátott gyűjtéséről és hatóságilag engedélyezett 

leürítő helyre történő elszállításáról rendszeresen gondoskodni kell. 

 Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be 

kell jelenteni Felügyelőségünknek. 

3. Zajvédelmi szempontból: 

 Előírást nem teszünk. 

4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

 A megszüntetett homokbánya tájrendezése során tilos a légszennyezés, valamint a 

levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű 

terhelése, amely légszennyezést okoz. 

5. Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 A homokbánya területére a bányabezárás során hulladék státuszú anyagot tilos 

beszállítani. A tájrendezéshez kizárólag a feltárás során képződött, a művelés alatt 

két depóniában tárolt humuszos feltalaj és a meddő használható fel. 



 

 
SZBK/42-9/2014. 

 3 

 A tájrendezés során , gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag esetleges 

elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő 

itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett 

talajt és itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel 

kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell 

eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést 

kizáró gyűjtésre. 

 

A fentiekben előírtakon túl kötelező minden, a tevékenység végzésére vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályi előírás betartása. 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

6.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala (10.012/4/2014. sz.) a bányabezárási MÜT jóváhagyásához a 

következők szerint járult hozzá: 

„Önök a fenti megkeresésükben Magyar Lászlóné (xxxx) által benyújtott 

Jászfelsőszentgyörgy I.- homok bányatelek (Jászfelsőszentgyörgy 042/13, 042/14 

hrsz.) 2014. évi bányabezárási műszaki üzemi terv engedélyezési kérelméhez a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási 

Földhivatalának (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) szakhatósági 

állásfoglalását kérték. 

A fenti hivatkozási számú kérelem, valamint a mellékletként benyújtott Gyenes 

István bányászati szakértő által a Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű 

bányatelek (Jászfelsőszentgyörgy 042/13, 042/14 hrsz-ú) területén üzemeltetett 

homokbánya bányabezárási műszaki üzemi terve és a megtartott helyszíni szemle 

alapján, a 

szakhatósági hozzájárulásunkat feltételek nélkül megadjuk. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az 

érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható.” 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 20.000 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 A057 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó 2014. január 6-án a „Jászfelsőszentgyörgy I.- homok” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre bányabezárási műszaki üzemi tervet 

(MÜT) nyújtott be. 

 

A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §, 36. § és 42. §-a, 

valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §, 14. §, 
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22. § és 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelel a 

jogszabályokban előírtaknak, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt. 

 

A Jászfelsőszentgyörgy 042/13 hrsz-ú ingatlan és a 042/14 hrsz-ú ingatlan 1801/2801 

tulajdoni arányban a Bányavállalkozó tulajdonát képezi, a 042/14 hrsz-ú ingatlan 1000/2801 

tulajdoni arányban Magyar László tulajdonát képezi. 

 

A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett 

szakhatóságoknak. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 

rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

„ A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, 

Hősök tere 6.), megkereste Igazgatóságunkat, Magyar Lászlóné (xxxx), mint bányavállalkozó, 

Jászfelsőszentgyörgy 042/13-14 hrsz. alatti, Jászfelsőszentgyörgy I.- homok bányatelek 

területén lévő külfejtéses bányaüzem bányabezárásának engedélyezési eljárásában, 

szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 

kérelem mellékleteként benyújtott, Gyenes István (5000 Szolnok, Kolozsvári út 16. II./8.) 

felelős tervező által elkészített műszaki üzemi terv alapján megállapította, hogy a 

bányabezárás elfogadása talajvédelmi érdeket nem sért, ezért annak engedélyezéséhez a 

talajvédelmi hatóság hozzájárul. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdésében és a 3. sz. mellékletének 4. pontjában 

biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.” 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a rendelkező 

részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

„A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/42-4/2014. számú megkeresésével a Magyar Lászlóné 

„Jászfelsőszentgyörgy I.- homok” bánya bezárásának műszaki üzemi terv engedélyezési 

eljárása során szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte a Közép-Tisza vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől. 

Az előírások betartásával a létesítmény megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi 

követelményeknek. 

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

- A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. mellékletének 19. pontjában 

szereplő előírásnak felel meg (egyéb bányászat, amely nem érint védett természeti területet és 

területe nem éri el a 25 ha-t), ezért a felügyelőség döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles tevékenység. A fenti jogszabály 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint: A 

környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan 

tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel. A bánya területe 

1,998 ha, amelyből a kitermelés megszüntetésre került. 

- A Jászfelsőszentgyörgy, külterület 042/13 és 042/14 helyrajzi számú ingatlanok a jelenleg 

hatályos jogszabályok alapján nem országos jelentőségű védett természeti területek, illetve 

nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem részei a Natura 

2000 hálózatnak. 

- Általánosságban elmondható, hogy a homokkitermeléssel érintett bányaterületeken az 

üreglakó madárfajok megtelepedése gyakran előfordul, ezért a bányabezárási munkálatok 

során különös figyelmet kell fordítani ezen fajok védelmére. 
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- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) értelmében tilos a védett 

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

- A bányatelek területének terepszintje a a rekultivációt követően 9 m-rel a maximális 

talajvízszint felett helyezkedik el. 

- A bánya hatásterület határán belül védendő létesítmény nem található, a MÜT-ben szereplő 

módon történő tereprendezés zajvédelmi érdekeket nem sért. 

- A bányabezárás hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért. 

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem alapján - megállapítottuk, hogy a 

„Jászfelsőszentgyörgy I.- homok” bánya bezárása, előírt kikötéseink teljesítése esetén 

természet és tájvédelmi, vízvédelmi, zajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi és 

hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó 

jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárultunk a műszaki üzemi terv szerinti bezárás 

engedélyének kiadásához. 

Magyar Lászlóné (xxxx) az igazgatási szolgáltatási díjat [28 000 Ft-ot] megfizette. 

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 30 naptári nap, amelyet nem léptem túl. 

Tekintettel arra, hogy szakhatósági állásfoglalásom ügyintézési határidőn belül adtam meg 

igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. 

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó 

jogszabályhelyek: 

- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. 

§ (2) bekezdés szerinti szakkérdésben, a rendelet 3. melléklete 12. a) - e) pontja a 

Felügyelőséget tárgyi eljárásban szakhatóságként jelölte ki. 

- A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 9. pontja alapján a Felügyelőség 

illetékességgel rendelkezik. 

- Természet- és tájvédelmi szempontból tett állásfoglalásunkat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. sz. mellékletének 12. pontja alapján adtuk meg. 

- Vízvédelmi szempontból tett állásfoglalásunknál a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint adtuk meg. 

- Zajvédelmi szempontból tett állásfoglalásunknál a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet 

vettük figyelembe. 

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból szakvéleményemet a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján alakítottuk ki. 

- Hulladékgazdálkodási szempontból az állásfoglalásban előírást a hivatkozott jogszabályok 

figyelembevételével tettünk. 

- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 

8.2. pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.” 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala a rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, mint eljáró hatóság, 

Magyar Lászlóné (xxxx) kérelmére indult SZBK/42-4/2014. számú engedélyezési eljáráshoz 

jogszabályi hivatkozással megkereste az ingatlanügyi hatóságunkat szakhatósági nyilatkozat 

kiadása céljából. 

A szakhatósági állásfoglalás kiadásának jogi akadálya nem volt, döntésemet a vonatkozó 

hatályos jogszabályok, a benyújtott dokumentáció és a lefolytatott helyszíni szemle 

tapasztalatai alapján hoztam meg. 
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A Tfvt. 11. §-a alapján termőföldet más célra csak kivételesen, elsősorban a gyengébb 

minőségű termőterületek igénybevételével lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű 

termőföldet csak időlegesen, illetve helyhez kötött beruházás céljából lehet más célra 

hasznosítani. 

Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem jelenti termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezését. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tfvt. 8-9. §-a, valamint a földhivatalokról, a Földmérési 

és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és a Járási Földhivatalok 

illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. VM rendelet állapítja meg. 

Jelen eljárásban szakhatóságként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján vettem részt. A szakhatósági eljárást a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44. § és 45. § szabályozza.” 

 

A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő a 

táblázatban feltüntetett szakhatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt 

nem vonta be: 

Szakhatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága 
a tevékenység erdőterületet nem érint 

megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége 

a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi 

közutat nem érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt 

nem érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 mm-

nél magasabb építmény 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Hivatal vezetője 

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét 

települési önkormányzat jegyzője 
az építmény nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet 

 

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

1. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pontja alapján, 

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pontja alapján, 

3. Bt. 27. § (4), 42. § (5), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a 

tervezett bányászati tevékenységgel érintett Jászfelsőszentgyörgy 042/13 és 042/14 

hrsz-ú ingatlanokon a bányabezárás során ásványi nyersanyag kitermelést nem tervez. 

4. Vhr. 22. § (4) bekezdés. 

5. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8). A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által 

kiszámított biztosítéki összeg értékét és módját elfogadta. A tájrendezést a 

Bányavállalkozó a kitermelési MÜT-ök hatálya alatt már döntő részben elvégezte. 

6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. 

rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete. 
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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 az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. február 17. 

 

 

 

   dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

Kapják: (tértivevénnyel) 

1. Magyar Lászlóné, xxxx 

2. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 5002 Szolnok, 

Pf: 25. 

3. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 5100 Jászberény, Ady E. út 34. 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága, 5001 Szolnok, Vízpart krt. 32. 

5. Magyar László, xxxx 

6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően, email-ben). 

7. Irattár 


