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COLAS Hungária Zrt. 
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Kórház u. 6-12. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a CHSM KONZORCIUM 

(1033 Budapest, Kórház u. 6-12.) megbízásából, annak vezetőjeként a COLAS Hungária 

Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12., adószám: 14811573-2-44, továbbiakban: Engedélyes) 

kérelmére a beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a Besenyszög 0476/5 és 

0477/1 hrsz-ú ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését az Engedélyes 

részére 

 

engedélyezi 
 

a következő feltételekkel: 

 

1. A célkitermelőhely a Besenyszög 0476/5 és 0477/1 hrsz-ú ingatlanokon, + 82,5 mBf 

szintig terjedő műveleti mélységgel, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen létesíthető: 

 
Töréspont 

sorszáma 
Y EOV (m) X EOV (m) Z (mBf) 

201. 741408,800 210056,340 85,366 

202. 741298,300 209935,410 85,282 

203. 741229,940 209841,860 85,217 

204. 741165,290 209730,860 84,956 

205. 741122,890 209556,190 84,982 

206. 741140,090 209455,500 85,358 

207. 741281,020 209174,860 84,520 

208. 741373,360 209059,160 84,119 

209. 741448,730 208976,290 85,344 

210. 741449,230 208980,170 85,026 

211. 741478,840 208998,930 87,150 
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212. 741480,483 209007,105 87,261 

213. 741493,545 209017,462 87,560 

214. 741519,854 209104,232 87,673 

215. 741572,695 209189,460 87,801 

216. 741862,897 209657,528 86,913 

217. 741812,870 209660,470 86,594 

218. 741696,950 209715,290 87,606 

219. 741622,650 209780,330 86,183 

220. 741567,650 209832,260 86,552 

221. 741478,630 209937,020 87,506 

 

A célkitermelőhely területe: 0,412500 km
2
 (41 ha 2500 m

2
) 

 

2. A kitermelhető nyersanyag (töltésanyag): csoport: agyag, alcsoport: képlékeny agyag II. 

(kódja: 1419), mennyisége: x m
3
. 

A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában 

marad. A nyersanyag kizárólag az M4 sz. autópálya Abony – Fegyvernek I. építési szakasz 

96+055 km – 109+460 km közötti szakasz földműveinek megépítéséhez használható fel, 

kereskedelmi forgalomba nem hozható. 

 

3. A célkitermelőhely 2015. október 30-ig üzemeltethető. 

 

4. A célkitermelőhely tevékenységet végző: COLAS Hungária Zrt. (1033 Budapest, Kórház 

u. 6-12.) 

 

5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja: 

- felelős műszaki vezető: Szalai László (3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 8/2. III/19.), 

- felelős műszaki vezető helyettes: Noltész József (3200 Gyöngyös, Ringsted u. 33.). 

 

6. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszűntetésével kapcsolatos 

előírások: 

a) a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet előírásait 

be kell tartani; 

b) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányságnak az 

érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló jóváhagyásával szabad; 

c) a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a 

kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak bejelenteni; 

d) a kivitelezés során földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem 

tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani; 

e) az elsődleges földmunkák (humuszmentés) megkezdése előtt a beruházó és/vagy a 

kivitelező vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes megyei hatáskörű városi 

múzeummal, állapodjon meg a régészeti tevékenység engedélyezéséről. Az engedélyes 

tartozik a munkák megkezdése előtt 20 nappal, írásban dokumentálható módon (fax, 

levél) értesíteni a területileg illetékes megyei hatáskörű városi múzeum régészeti 

osztályát (Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth L. tér 4., mb. régészeti 

osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit, 56/510-150), hogy a munkálatokat figyelemmel 

kísérhessék. 
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7. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások: 

a) a célkitermelőhely jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő tájrendezése 

az Engedélyes kötelezettsége; 

b) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet szerinti 

végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével kell 

kialakítani; 

c) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2015. október 30-ig el kell 

végezni, és a tájrendezett területről készült végállapot térkép megküldésével a 

Bányakapitányságnak be kell jelenteni. 

 

8. A célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás: 

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

(JNF/03/5896-1/2014.) állásfoglalása: 

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

mint elsőfokú talajvédelmi hatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki 

Bányakapitányság kérelmére kiadja az alábbi  

TALAJVÉDELMI 

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST 

a Besenyszög 00476/5 és 0477/1 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett célkitermelő hely 

engedélyezése, és a komplex műveleti terv jóváhagyásának eljárásában. 

 

- A COLAS Hungária Zrt. (1033 Budapest Kórház u. 6-12.) által benyújtott, a Mécsvirág Kft. 

M4-CKH-1/2014. munkaszámú Komplex Műveleti Terv dokumentáció leírása alapján az 

igénybevételre kerülő szántók összes területe 41,25 hektár. A kitermelési tevékenységgel 

érintett területnagyság 39,85 hektár a 4.3.1. fejezet szerint. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal, Járási Földhivatala 10.282/13/2014. számú 

határozatában, az érintett táblákon 40,78 hektár területnagyságú földrészleten engedélyezte a 

végleges más célú hasznosítást. 

- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § 1 bekezdése alapján, a 

beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely 

egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező 

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.  

- A dokumentációban megfogalmazásra került a célkitermelő hely humuszos réteg mentése és 

humuszgazdálkodása, tájrendezési terve, amely Hárskúti Attiláné talajvédelmi szakértő 

(MgSzH. Eng. Sz.: 055/2010) HMT-05/2014. tervszámon készített humuszmentési 

talajvédelmi terv figyelembe vételével talajvédelmi szempontból elfogadható. A terület 

rekultivációja során az érintett területet mezőgazdasági művelésbe kívánják visszaállítani, 

humuszos termőréteg a területről nem kerül elszállításra a dokumentáció szerint.  

- A rekultiváció során a területre beszállított földanyagokról tételes elszámolás szükséges. A 

kialakítandó felszín humuszos réteg vastagsága nem haladhatja meg az 1 métert. 

- A komplex műveleti terv szerint végzendő munkálatok talajvédelmi követelményeknek 

megfelelnek, ezért az ellen kifogást nem emelek, az alábbi kikötések mellett: 

- A célkitermelő hely működése a kivonással érintett 40,78 hektár területen történhet, a 

környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei nem romolhatnak. 

- A célkitermelő hely üzemeltetője anyagi felelősséggel tartozik azért, hogy a földmunkák 

során a talajba, talajvízbe talajidegen káros, veszélyes anyagok ne kerülhessenek. 
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- A rekultivációs munkálatok során a komplex műveleti terv dokumentációban foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani, attól eltérni csak a talajvédelmi hatósággal történt előzetes 

egyeztetés alapján lehet. Az eltérő működés talajvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi határozat 

elleni fellebbezésben támadható.” 

 

9. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CSK-A-018/M4 számon nyilvántartásba veszi. 

 

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

Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 

100.000 Ft, melyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. 

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen 

a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A060) is szükséges feltüntetni. A 

befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a 

kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Az Engedélyes 2014. április 30-án a Besenyszög 0476/5 és 0477/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

célkitermelőhely, komplex műveleti terv jóváhagyása útján történő engedélyezésére irányuló 

kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra. 

 

A Bányakapitányság a kérelmet a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv.) rendelkezései alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelel a hivatkozott törvény 17/B. §-ában 

megfogalmazott tartalmi követelményeknek, az igénybevételre tervezett ingatlanok 

tulajdonosával az ingatlanhasználatra kötött megállapodást a tervhez csatolták, így az eljárás 

lefolytatható. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal UVH/UH/67/0/2012. 

számú és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

JNSZ/UT/NS/B/163/167/2011. számú határozatában az M4 sz. autópálya érintett szakaszára 

az építési engedélyt megadta. Az M4 sz. autópálya Abony – Fegyvernek I. építési szakasz 

96+055 km – 109+460 km közötti szakasz az Aptv. 1. mellékelte alapján a törvény 

alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősül. 

 

Az Engedélyes, illetve az általa képviselt CHSM KONZORCIUM a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt-vel szerződéses jogviszonyban áll (közbeszerzési pályázat nyertese). A 

célkitermelőhely a tervezett út nyomvonalától számított 10 km sávon belül helyezkedik el. 

 

Másodlagos nyersanyag felhasználási lehetősége nem jön figyelembe, mivel a térségben nem 

állnak rendelkezésre ilyen anyagok. A meglévő bányákból kinyerhető anyag sem 

mennyiségben, sem minőségben nem tudja biztosítani az útépítéshez szükséges töltésanyag 

igényt, így a szállítási költségekre is figyelemmel, a célkitermelőhely létesítésnek 

engedélyezése megalapozott. 
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A tervezett tevékenységgel érintett termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 

Földhivatalának 10.282/13/2014. számú jogerős engedélye rendelkezésre áll. 

A célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek területét. 

 

A célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontja szerint, a kérelemben szereplő - 

célkitermelőhely környezetében lévő - felszínközeli vízmegfigyelő-kutak talajvízszint adataira 

figyelemmel, az Aptv. 17/C. § (4) bekezdése alapján úgy lett megállapítva, hogy annak 

műveleti mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a maximális talajvízszintet. 

 

A kitermelni kívánt agyag nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti töltésanyagnak 

minősül. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. 

pontban megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott nyersanyag (töltésanyag) 

készlet alapján állapította meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos 

rendelkezés az Aptv. 17/D. § (3) bekezdésén alapul. [2. pont] 

 

A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a 

gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési 

határidőre figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez szükséges időtartamot is. 

[3. pont] 

 

A határozat 5. pontja az Aptv. 17/B. § (2) d) és 17/D. § (1) bekezdésén alapul. A felügyeleti 

személyek végzettsége és gyakorlati ideje megfelel a műszaki biztonsági szempontból 

jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges, 60/2009. (XI. 03.) KHEM rendeletben rögzített 

feltételeknek. 

 

A határozat: 

- 6. a) pontja az Aptv. 17/D. § (1) bekezdésén, 

- 6. b) pontja az Aptv 17/C. § (1) bekezdésén, 

- 6. c) pontja előírására a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 3. § (1)-(6) bekezdésén, 

- 6. d) pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén, 

- 6. e)- f) pontjai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala JN-07D/EH/00719-2/2014. számú előzetes 

nyilatkozatában foglaltakon alapul. 

 

Az Engedélyes kérelméhez mellékelte: 

- a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2897-

2/2014. számú nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlanok a jelenleg hatályos 

jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, 

valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem részei a Natura 2000 

hálózatnak sem, 

- a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

4-50/2013. számú nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlanok ivóvízbázis 

védőidomát nem érintik, 

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala JN-07D/EH/00719-2/2014. számú előzetes 

nyilatkozatát, mely szerint a megyei hatáskörű városi múzeum szakvéleménye és a 

régészeti lelőhelyek nyilvántartási adatai alapján a területen jelen ismereteik szerint 

régészeti lelőhely nem található, 
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- a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-0997-002/2014. számú levelét a Millér 

védőtávolságára vonatkozóan, mely szerint a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet II. a 

parti sávra vonatkozó rendelkezések 2. § (3) b) pontja szerint a parti sáv szélessége 6-

6 m. Az érintett részen a Millér töltésének külső lábélétől értelmezendő a 6,0 m 

szabadon hagyandó sávszélesség. 

 

A Bányakapitányság mivel nem ismerte, hogy a tervezett célkitermelőhely érinti-e helyi 

védett természeti területeket, ezért a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ügy elbírálásához 

belföldi jogsegélyben megkereste az engedélyezéshez szükséges adattal rendelkező hatóságot: 

- Besenyszög Város Jegyzője 555-7/2014. számon az alábbiakat nyilatkozta: 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága megkeresésére 

mellékelten küldöm a COLAS Hungária Zrt. által Besenyszög 0476/5, 0477/1 hrsz-ú 

ingatlanokon tervezett célkitermelőhely engedélyezése ügyében a jegyzői nyilatkozatot. 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A végzés csak az ügy érdemében hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 

meg. 

Indokolás 

 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága a közigazgatási 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 26. § (1) bekezdésben 

foglaltak alapján megkereste Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatalát, mint 

társhatóságot, hogy nyilatkozzon, hogy a COLAS Hungária Zrt. által Besenyszög 0476/5, 

0477/1 hrsz-ú ingatlanokon tervezett célkitermelőhely érint-e helyi jelentőségű védett 

természeti területet. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogsegélyt akkor lehet 

kérni, ha az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság 

rendelkezik. A Ket. 26. § (5) bekezdése értelmében a megkeresést 8 napon belül kell 

teljesíteni. A megkeresésnek eleget téve megküldöm a jegyzői nyilatkozatot. Döntésemet a 

hivatkozott jogszabályhelyek, valamint Besenyszög Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének egyedi tájérték helyi védelem alá helyezéséről szóló 18/2000./X.24./Ök. 

számú rendelete alapján hoztam. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján 

zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam 

tájékoztatást. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak 

megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem. Hatáskörömet és illetékességemet a Ket. 

(19)-(21). § határozza meg. 

 

Nyilatkozat 

 

Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal (5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4.) képviseletében 

Munkácsi György Jegyző nyilatkozom, hogy a COLAS Hungária Zrt. kivitelezésében épülő 

M44 autópálya Abony-Fegyvernek I. építési szakasz (102+500 – 109+460 km. sz.) kivitelezési 

munkáinak elvégzéséhez szükséges célkitermelőhely létesítése 

- Besenyszög külterület 0476/5 hrsz-ú 

- Besenyszög külterület 0477/1 hrsz-ú 

mezőgazdasági területek Besenyszög Város Önkormányzat Képviselőtestületének egyedi 

tájérték helyi védelem alá helyezéséről szóló 18/2000./X.24./Ök. számú rendeletében foglalat 

területeket nem érint. 
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Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy Besenyszög Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2008.(II.04.) számú rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Tervben a fenti területek 

- (Má) Általános mezőgazdasági terület és 

- (Máöftt) Általános mezőgazdasági terület – megyei tervi ökológiai hálózat és 

természeti terület övezetként vannak nyilván tartva. 

„Máöftt övezetben a meglévő természetszerű művelési ágakat fenn kell tartani. A terület 

szétszabdaltságát fokozó és természeti értékeit veszélyeztető tevékenység nem végezhető. 

Az övezetben természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszert kell alkalmazni.” 

„Besenyszög közigazgatási területének MTrT által természeti terület övezetébe (Máöftt) 

sorolt részen új külszíni művelési bánya nem létesíthető.” 

Besenyszög Város Önkormányzata a fenti ügyre hivatkozva 555-3/2014. ügyiratszámú 

levelében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát (továbbiakban: HNPI). Az 

Igazgatóság 777-18/2014. ikt. számú levelében a Besenyszög külterület 0476/5, 0477/1 hrsz-ú 

területekre vonatkoztatva a következő tájékoztatást adta: Idézem: „A fentiek értelmében, 

természetvédelmi szakmai szempontok alapján, a megkeresésben szereplő Besenyszög 0476/5 

és 0477/1 hrsz-ú ingatlanokon nem támogatható célkitermelőhely létesítése.” 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának az M4 autópálya Abony-Fegyvernek I. szakasz 

célkitermelőhely létesítése (Besenyszög 0476/5, 0477/1) tájékoztatás tárgyú levelét követően 

az M4 autópálya építő konzorcium keretében a COLAS Hungária Zrt. helyszíni egyeztetést 

kért a HNPI részéről. 2014. április 18-án megtartott helyszíni ellenőrzést követően a HNPI 

2258-5/2014. ügyszámú levelében a következő tájékoztatást adta: Idézem: „A jelenlévő 

képviselők megállapodásának megfelelően a célkitermelőhely megnyitása ellen, a jelenleg 

szántóként hasznosított Besenyszög külterület 0477/1 és 0476a hrsz-ú földrészleteken 

természetvédelmi szakmai indokok alapján Igazgatóságom kifogást nem emel.” Levelemhez 

csatolom az Igazgatóság mind két levelét teljes terjedelemében, illetve a helyszíni szemléről 

készült emlékeztetőt. Így, a fentiek értelmében kérem, hogy az engedélyezési eljárás folytatása 

előtt – Besenyszög 0476/5 és 0477/1 hrsz-ú természeti területekre vonatkozóan a további 

egyeztetések céljából vegye fel a kapcsolatot a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

Felügyelőséggel, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával. Nyilatkozatom, a 

magasabb rendű tervek előírásait nem helyettesíti és munkavégzésre, kivitelezésre és 

megvalósításra nem jogosít.” 

 

A Bányakapitányság a Jegyzői nyilatkozat alapján megállapítja, hogy: 

- a tervezett célkitermelőhely helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, 

- a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséggel (továbbiakban: Felügyelőség) és a 

Hortobágyi Nemzeti Parkkal (továbbiakban: HNPI) további egyeztetésre véleménye szerint 

nincs szükség, mivel a kérelmező mellékelte a Felügyelőség hatáskörét érintő nyilatkozatát, 

valamint a HNPI-vel tartott közös helyszíni szemle során született - a HNPI álláspontját 

tartalmazó - iratot, mely szerint nem emel kifogást a célkitermelőhely engedélyezése ellen, 

- az Aptv. 17/C. § (3) bekezdés szerinti kizáró ok nem áll fenn a célkitermelőhely 

engedélyezésével kapcsolatban, az, hogy a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervben 

más területi övezetben szerepel a célkitermelőhely területe, nem minősül engedélyezést kizáró 

oknak, 

- a célkitermelőhely tevékenység nem minősül külszíni művelési bányának, rá nem a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. vonatkozik, hanem az Aptv., az érintett területen 

lévő ásványi nyersanyag állami tulajdonban van, a kitermelést követően kizárólagosan az M4 

sz. autópálya tárgyi szakaszának építéséhez (kiemelt beruházás) használható fel és a 

kitermelés után is állami tulajdonban marad, 
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- a célkitermelőhely engedélyezési eljárásban egy szakhatóság, az illetékes Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság vesz részt a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdés előírása alapján, mely hozzájárulását megadta. 

 

A határozat 7. pontjában foglaltakat az Aptv. 17/D. § (4) bekezdése indokolja. 

 

A Bányakapitányság az eljárásba a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdés 

előírása alapján szakhatóságként vonta be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, aki szakhatósági állásfoglalását 

[8. pont] a következőkkel indokolta: 

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

tere 6.) jogszabályi hivatkozással megkereste Igazgatóságunkat; amelyben a Besenyszög 

00476/5 és 0477/1 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett célkitermelő hely engedélyezése, és a 

komplex műveleti terv jóváhagyásának eljárásában szakhatósági állásfoglalást kért. 

Kérelméhez mellékelte a COLAS Hungária Zrt. (1033 Budapest Kórház u. 6-12.) által 

benyújtott Komplex műveleti terv dokumentációt. 

Fentiek alapján hatóságunk megállapította, hogy talajvédelmi szempontból tárgyi 

tevékenység talajvédelmi érdeket nem sért, az engedély kiadásához jelen szakhatósági 

állásfoglalás rendelkező része szerinti előírásokkal járult hozzá. 

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.). 44. § (9) bekezdése 

rendelkezik. 

A talajvédelmi hatóság illetékességéről a Ket. 21. § (1) bekezdése rendelkezik, jelen 

szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § (8) bekezdésének rendelkezései alapján adtam ki. 

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) 

Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése állapítja meg.” 

 

A 9. pont rendelkezését az Aptv. 17/C. § (2) bekezdése írja elő. 

 

Az Engedélyes befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A jogorvoslati tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (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 a határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében 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. számú melléklete 

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. május 19. 

 

 

 

                                                                                               dr. Palicz András 

                                                                                                 bányakapitány 
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