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Tárgy: „Tiszasüly I.- agyag” védnevű bányatelek 2014 - 2018. évi kitermelési MÜT kérelem 

jóváhagyása 

 

 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 

 

1138 Budapest 

Népfürdő u. 38. 

Jogerőssé vált: 2014. július 5-én 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Budapest Gyógyfürdői 

és Hévizei Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38., adószám: 12165814-2-41, továbbiakban: 

Bányavállalkozó) által a „Tiszasüly I.- agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) 

kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja, 

 

a következő feltételekkel: 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2018. december 31. 

2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányakapitányság a bányaüzemet az Ts-2/2014 számú 

tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. Engedélyezett termelés: Az engedélyezett haszonanyag: 

- Gyógyiszap (kódja: 1421), mennyisége: 2014-ben: xxxx m
3
, 2015-ben: xxxx m

3
, 

2016-ban: xxxx m
3
, 2017-ben: xxxx m

3
, 2018-ban: xxxx m

3
. 

4. A Bányakapitányság ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és 

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

5. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Tiszasüly 0121 hrsz., a 

tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

6. Rendelkezés a biztosítékról. 

6.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére - a benyújtott tájrendezési költségterv 

alapján – xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosíték adását írja elő. 

6.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó 

ajánlatát, amely jelzálog, elfogadja. 
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7. További bányakapitánysági előírások: 

A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó 

módon megjelölni. 

8. Szakhatóság: 

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

(2611-3/2014. sz.) a kitermelési MÜT jóváhagyásához a következő feltételekkel 

járult hozzá előzetes szakhatósági hozzájárulásában: 

„A T. Cím által benyújtott Tiszasüly I.- agyag védnevű bányatelek (Tiszasüly, 

külterület 0121 hrsz.) 2014-2018. évi termelési műszaki üzemi terve jóváhagyásához 

 

levegővédelmi, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, tájvédelmi 

és 

vízvédelmi szempontból 

előzetes szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk 

 

az alábbi feltételekkel: 

1. Levegővédelmi szempontból: 

• Az agyagbánya művelése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot 

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

légszennyezettséget okoz. 

• A tevékenység során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki, előírások és a 

technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával 

kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni. 

• Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlannak a 

rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról. 

• A kitermelt anyag (agyag) szállítása esetén a szállított anyag által okozott 

levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell. 

 

2. Hulladékgazdálkodási szempontból: 

• A termeléshez kapcsolódó munkák során képződő valamennyi hulladékra a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.), valamint a végrehajtási 

jogszabályokban előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A 

hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza. 

• A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem 

ártalmatlaníthatók, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, 

visszanyerés, energetikai hasznosítás), illetve hasznosítónak való átadás fogadható el. 

• A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 

rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel az elkülönített gyűjtésre és az 

átvételi engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek való átadásra. 

• A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át. 

• A keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti 

nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kelt a 

felügyelőség felé teljesíteni. 

 

3. Vízvédelmi szempontból: 

• A termelési műszaki üzemi terv szerinti tevékenységek nem okozhatják a felszín 

alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 
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• Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen 

rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Felügyelőségünknek. 

 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

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 19.000 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 A053 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

A Bányavállalkozó 2014. június 5-én a „Tiszasüly I.- agyag” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) 

nyújtott be jóváhagyásra. 

 

A Bányakapitányság 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 a kérelem megfelel a jogszabályokban előírtaknak. 

 

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 területe kivett művelési ágú. 

 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása 

nem volt. 

 

A MÜT kérelemhez a Bányavállalkozó mellékelte a bányászati szakigazgatási eljárásban 

érintett szakhatóságnak (Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség) előzetes szakhatósági állásfoglalását. 

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

részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

„A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38.) a Tiszasüly I.- 

agyag védnevű bányatelek (Tiszasüly, külterület 0121 hrsz.) 2014-2018. évi termelési 

műszaki üzemi terve jóváhagyásához előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől. A 

Felügyelőség KTF:15011-1/2014. ikt. számon a kérelmet illetékességből áttette a Közép-

Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére. 

 

Az engedélyezési eljárás során benyújtott, a BányaGeo Holding Kft. (7627 Pécs, Csárda utca 

34/2.) által elkészített tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi 

követelményeknek. 
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A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

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

módon történő kitermelés zajvédelmi érdekeket nem sért. 

• A kérelemhez benyújtott üzemi terv (BányaGeo Holding Kf., Pécs, Csárda utca 34/2., 

Ruszkai István, 2014. január 30.) szerint a 2014-2018 időszakban a tevékenység során 

üzemszerűen nem keletkeznek bányászati és veszélyes hulladékok. A munkagépeket nem 

javítják a bányaudvarban. A dolgozók kommunális hulladékát konténerben gyűjtik, amit a 

közszolgáltató elszállít. Előírásaink betartása mellett a tevékenység hulladékgazdálkodási 

érdeket nem sértő módón megvalósítható. 

• A Tiszasüly, külterület 0121 helyrajzi számú ingatlan a jelenleg hatályos jogszabályok 

alapján nem áll természetvédelmi oltalom alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

értelmében nem szerepel a Natura 2000-es területek listáján sem. Ezen túlmenően a területről 

nincs tudomásunk védett, illetve jelölő növény- és állatfajok előfordulásáról. 

A 2014-2018. évi Termelési Műszaki Üzemi Tervet természet- és tájvédelmi szempontból 

elfogadjuk. 

• A tervezett tevékenységek során a földtani közegbe, felszíni- és felszín alatti vízbe 

szennyező anyag kibocsátás nem történik, így ezen környezeti elemek védelme biztosított. 

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

termelési műszaki üzemi terv szerinti tevékenységek az előírt kikötéseink teljesítése esetén 

levegővédelmi, zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, táj védelmi és 

vízvédelmi szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem 

ellentétesek. 

 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az igazgatási szolgáltatási díjat [28.000 Ft] 

megfizette. 

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 Hivataltól szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. 

§ (2) bekezdése a Felügyelőséget tárgyi eljárásban szakhatóságként jelöli ki. 

• Szakhatósági állásfoglalásunkat a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól szóló 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 12. pontja alapján: 

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben, 

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a kapcsolódó 

végrehajtási jogszabályokban, 

 a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) 

Kormányrendeletben, 

 valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével adtuk ki. 

• A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja 

alapján a Felügyelőség illetékességgel rendelkezik. 

• 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.” 
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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: 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

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 
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) pont, figyelemmel a környezetvédelmi hatóság 

állásfoglalásában foglaltakra. 

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont. 

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

környezetvédelmi hatóság állásfoglalásában 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 Tiszasüly 0121 hrsz-ú ingatlan bányászati 

célú igénybevételére jogosult a Bányavállalkozó, mint a terület tulajdonosa. 

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

Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A 

tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya alatt 

folyamatosan végzi. A Bányakapitányság a KSH adatai alapján számított, 1,5 %-os 

ipari árindex mértékével korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő 

képlettel: 

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg* (1+0,015)
x
, (az x kitevő 

a MÜT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). 

   FtxxxxxxxxFtxxxxösszegeBiztosíték  077.1)015,01( 5  

Kerekítve: xxxx Ft. 

xxxx Ft jelzálogot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részére már korábban 

bejegyezte az illetékes Földhivatal a Tiszasüly 0121 hrsz-ú ingatlanra, mely továbbra is 

megfelelő biztosíték a Bányakapitányság számára. 

7. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés. 

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

rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete. 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog 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. 
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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. június 17. 

 

 

 

   dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

Kapják: (tértivevénnyel) 

1. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő u. 38. 

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

Pf: 25. 

3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

4. Irattár 

 


