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HATÁROZAT 

 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34., adószáma: 10642166-

2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre 

 

bányatelket állapít meg 

 

a következők szerint: 

 

1./ A bányatelek: 

 

     1. 1. védneve:                           Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag 

     1. 2. ásványi nyersanyaga: 

- csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453, 

besorolása: haszonanyag, 

- csoport: agyag, alcsoport: képlékeny agyag -II, kódja: 1419, 

besorolása: haszonanyag, 

- csoport: vegyes, kevert nyersanyag, alcsoport: kevert ásványi nyersanyag II., kódja: 2312, 

besorolása: haszonanyag. 

 

     1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés. 

 

2./ A bányatelek jogosítottjának: 

 

     2. 1.  neve:                            SOLTÚT Kft. 

     2. 2.  székhelye:                    6320 Solt, Kecskeméti út 34. 
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3./ A bányatelek: 

 

     3. 1. földrajzi helye:             - Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

 - Kunszentmárton 0257/21 hrsz.-ú külterületi ingatlan. 

 

     3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont  Koordináták 

 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 747026,04 161855,94 86,16 

2. 747137,89 161810,53 85,46 

3. 747158,38 161802,73 85,42 

4. 747312,91 161739,14 85,51 

5. 747186,78 161335,83 85,53 

6. 746713,71 161476,65 86,24 

7. 746790,51 161722,23 87,71 

8. 746794,40 161720,60 87,68 

9. 746849,67 161819,42 85,75 

10. 746904,04 161788,52 85,53 

11. 746928,79 161859,46 85,73 

12. 746889,02 161876,85 86,13 

13. 746902,29 161908,11 86,68 

14. 746991,24 161870,07 86,12 

 

      3.3. fedőlapja:          + 87,56 mBf 

             alaplapja:          + 79,99 mBf 

 

      3.4. területe:             0,210827 km2  (21 ha 827 m2) 

 

      3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, 

             melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

4./ Védendő létesítmények: 

 

4.1. A bányatelek határvonala mentén védendő létesítményként: 

- a 13-14-1-2-3-4 határvonal mentén a 0257/5 hrsz.-ú földút található. 

4.2. A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem 

található. 

 

5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén: 

 

5.1. A bányatelek 13-14-1-2-3-4 határvonala mentén a szomszédos 0257/5 földút védelmére - 

szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 270-os határszög, 30-os 

határszög korrekció figyelembevételével, 240-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben 

határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 
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5.2. A bányatelek 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 határvonalai mentén a szomszédos földterületek 

védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 270-os 

határszög, 30-os határszög korrekció figyelembevételével, 240-os hajlású rézsű alkalmazásával 

határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

 

A védő- és határpillérek méretezése a + 79,99 mBf alaplapra vonatkozik. 

 

6./ Szakhatóságok, szakkérdések: 

6.1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a bányatelek megállapítási eljárás során a 35600/3383-

1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírások: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 

Szolnok, Hősök tere 6., 5001 Szolnok, Pf.: 164) fenti számú megkeresésében hatóságunk 

szakhatósági állásfoglalását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt, kecskeméti út 34.) kérelmére indult 

Kunszentmárton III. homok, agyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag bányatelek 

megállapításához. 

A bányatelek megállapításához a 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

Előírások: 

1. A bányászati tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon 

végezhető. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 

jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot 

felszín alatti vízben. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

4. A tervezett bányászati tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti- és felszíni 

vízmérlegének a káros mértékű csökkenését, nem befolyásolhatja kedvezőtlenül a környező 

területhasználatokat. Biztosítani kell a vízutánpótlódás egyensúlyának mennyiségi károsodás 

nélküli megmaradását és a vizek jó minőségi állapotát. 

5. A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kell tartani, a talaj 

közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében. 

6. A kialakuló bányatavat övgáttal kell körbevenni a szomszédos területeken használt kemikáliák 

bemosódásának elkerülése végett. 

7. A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható. 

8. Környezetszennyezéssel (vízszennyezéssel) járó havária esetén hatóságunkat azonnal 

értesíteni kell. 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése alapján csak az 

I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet. A 

jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a. 

6.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a bányatelek megállapítási eljárásban 
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környezetvédelmi, természetvédelmi szakkérdésre vonatkozó JN-07/61/02202-06/2017. sz. 

szakvéleménye alapján tett előírások: 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

1. A Kunszentmárton, külterület 0257/21 helyrajzi számú ingatlanon belül legalább 20 m 

széles puffer zónát kell kialakítani a közvetlen szomszédos, Kunszentmárton, külterület 

0257/8 helyrajzi számú ingatlannal közös határon. A puffer zónán bányaművelést végezni, 

azt felvonulási területként igénybe venni nem lehet, továbbá azon depóniát kialakítani 

még ideiglenesen is tilos. 

2. A puffer zóna kijelölését az illetékes természetvédelmi őr (Sallai Zoltán, tel.: +36 30/239-5546) 

jelenlétében kell elvégezni. 

3. Amennyiben a munkálatok során bármilyen régészeti lelet kerül elő, a munkálatokat 

azonnal le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt. 

4. Az üreglakó madarak: védett parti fecske (Riparia riparia), fokozottan védett gyurgyalag 

(Merops apiaster) stb. fészekkárosítását szükséges mindenféleképpen elkerülni, esetleges 

megtelepedésük esetén a költőtelep (általában a költőüregek) alatt, és 10-10 m oldaltartásban 

a kitermelést augusztus 15-ig szüneteltetni kell. A további megtelepedések megakadályozása 

érdekében soha ne hagyjanak 50 foknál meredekebb falakat fél óránál tovább magára, 

mellyel sikeresen megakadályozható a költőtelep kialakulása. 

A földtani közeg védelme szempontjából:  

1. A tervezett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet szerinti „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 

2. Környezetszennyezéssel járó, az illetékességi területünkön bekövetkező bármilyen rendkívüli 

eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 

Zajvédelmi szempontból:  

A tervezett bányatelek kialakítása, üzemeltetése során a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásainak, és a zaj- 

és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes 

rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.   

Levegővédelmi szempontból: 

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi 

követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a 

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

terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

2. A tevékenység végzése során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a 

technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a 

lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.  

3. Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlannak a 

rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.  

4. A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés 

megelőzéséről gondoskodni kell. 

Hulladékgazdálkodási szempontból előírást nem teszünk. 

Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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6.3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályának a bányatelek megállapítási eljárás során a termőföld mennyiségi védelme 

szakkérdésben adott 10.142/2/2017. számú szakvéleménye alapján tett előírások: 

- A tervezett beruházás megvalósításakor törekedni kell arra, hogy a tevékenység gyakorlása 

lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld 

igénybevételével történjen. 

- Törekedni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági 

hasznosítását a tervezett létesítmény és annak üzemeltetése ne akadályozza. 

6.4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának a bányatelek megállapítási eljárásban 

kulturális örökségvédelmi szakkérdésre vonatkozó JN-07/24/00950-2/2017. sz. szakvéleménye és a 

JN-07/24/00950-2/2017. sz. szakvélemény módosítása alapján tett előírások: 

1. Az elsődleges földmunkák (humuszmentés) a 31619 azonosítószámú, Kunszentmárton-

Köttönhalom régészeti lelőhely melletti 20 méteres védősávban a bányatelek 8-as és 9-es 

töréspontja között iszapoló kanalas markolóval vagy óvatos kézi földmunkával történhet. Ezen 

a területen a földmunkák (humuszmentés) csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett 

végezhetőek. 

A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult 

megyei hatókörű városi múzeummal, állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. Az 

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

levél) értesíteni a megyei hatókörű városi múzeum régészeti osztályát (Damjanich János Múzeum 

5000 Szolnok Kossuth L. tér 4. régészeti osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit 56/510-150), hogy a 

munkálatokat figyelemmel kísérhessék. 

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor az előkerült 

régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a 

régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

3. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés időpontjáról a Szolnoki Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni. 

 

7./ A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahasznosítási célt hagyja jóvá: 

- horgásztó, vizes élőhely kialakítása. 

 

8./ A Bányafelügyelet a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő igénybevételére 

kidolgozott ütemtervet elfogadja. 

 

9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet 

fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti 

környezetbe illően kialakítani. 

 

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 50.000 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 A0220 kódszámot is fel kell tüntetni. 
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INDOKOLÁS 

 

A Bányafelügyelet a SOLTÚT Kft. (Bányavállalkozó) által 2017. június 6-án benyújtott bányatelek 

megállapítási kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 

1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, 

szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének 

e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. 

 

A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan JN/MEF/BO/2908-18/2016. számon engedélyt 

adott Balaton Istvánnénak. Az ásványi nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a területen a 

JN/HF/BO/453-20/2017. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján elvégezte. A kutatás 

alapján a Bányavállalkozó zárójelentést készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető 

ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a kutatás során homok és vegyes, kevert ásványi 

nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek 

igazolása a Bányafelügyelet által JN/HF/BO/1046-3/2017. számon elfogadott kutatási zárójelentés 

alapján volt elfogadható. 

A bányatelek megállapítási kérelem benyújtását megelőzően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya JN-

07/61/00842-25/2017. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység 

nem környezetvédelmi hatástanulmány köteles. 

A bányatelek másik bányatelekkel nem határos. 

 

1./ A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal készítette el és 

terjesztette be. 

A bányatelek területét képező ingatlan nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A Bányafelügyelet 

az ingatlan-tulajdonost az eljárás megindításakor tájékoztatta a Bányavállalkozó bányatelek 

megállapításai szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlan bányászati célra történő 

igénybevételének módjáról és várható időpontjáról. Az ingatlan-tulajdonos a bányatelekkel lefedni 

tervezett ingatlan várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok használati, hasznosítási, illetve 

rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tett az eljárás során. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökét - mint ügyfelet - a Bányafelügyelet értesítette az 

eljárás megindításáról, aki az eljárás során 194-2/2017. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

„Kunszentmárton város külterületén tervezett bányatelek nyitás ügyében a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény 42/A. § (1a) bekezdése alapján az alábbi véleményt adom: Kunszentmárton város 

külterületén a 0257/21 hrsz.-ú ingatlanon - a Soltút Kft. „Kunszentmárton III. homok, agyag, vegyes, 

kevert nyersanyag bányatelek” című, 2017. június 6. keltezésű megállapítási dokumentáció szerinti – 

tervezett bányanyitás nem ellentétes a megyei területrendezési tervről szóló 10/2011. (IV. 29.) KR. sz. 

rendelettel módosított 18/2004. (XI. 9.) KR. sz. rendelet előírásaival.” 

 

2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok 

bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes 

hatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. 

pontja tartalmazza. 
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- A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatóságként a rendelkező rész 6.1. pontjában foglalt 

feltételekkel járult hozzá, az alábbi indokolással: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor krt. 4.) a JN/HF/1372-7/2017. számú 

megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte, a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti 

út 34) kérelmére Kunszentmárton III. homok, agyag és vegyes kevert ásványi nyersanyag  bányatelek 

megállapításához. 

A benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

A tervezett homokbánya  

- helye: Kunszentmárton 0257/21 hrsz. 

- nagysága: 21,1 ha  

- fedőlapja: +87,56 mBf  

- alaplapja: +79,99 mBf  

Bányatelek sarokpontjai: 

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

1 747026,04 161855,94 86,16 

2 747137,89 161810,53 85,46 

3 747158,38 161802,73 85,42 

4 747312,91 161739,14 85,51 

5 747186,78 161335,83 85,53 

6 746713,71 161476,65 86,24 

7 746790,51 161722,23 87,71 

8 746794,40 161720,60 87,68 

9 746849,67 161819,42 85,75 

10 746904,04 161788,52 85,53 

11 746928,79 161859,46 85,73 

12 746889,02 161876,85 86,13 

13 746902,29 161908,11 86,68 

14 746991,24 161870,07 86,12 

Kitermelhető ásványvagyon:  

Homok: xxxx m3 

Kevert ásványi nyersanyag:xxxx m3 

Képlékeny agyag: xxxx m3 

A tervezett bányában a leművelés részben száraz és részben víz alóli kotrással történik. 

Kitermelési technológia: 

A kitermelést különböző típusú kotrógépekkel, alvállalkozók végzik. 

Tájrendezés, újrahasznosítás: 

Az újra hasznosítás célja horgásztó, vizes élőhely. A bányató szabad vízfelülete 20,5 ha 

Vízellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz-, csapadékvíz elvezetés: 

A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg. A területen mobil WC kerül felállításra, 

tartályos vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel 

rendelkező szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából. 

Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.  

A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található. 
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A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

• A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó 

minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani 

közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti 

megőrzésével végezhető.  

• A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

• A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) 

bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének 

megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása 

érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben megadott előírások 

betartása mellett, a tervezett tevékenység megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak. 

Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) 

BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 8. pontja szerinti engedélyezési eljárásban a 

hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 28.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette 

és azt igazolta. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/B (1) bekezdése alapján hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.  

A szakhatósági megkeresés 2017. június 14. napján érkezett a vízügyi hatóságra.  

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel a fenti ügyintézési határidőn belül 

adta ki, ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki. 

Hatóságom illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet foglalt 

szakkérdések alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. 

Hatóságom a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály rendelkező rész 6.2. pontjában érvényesített szakvéleményének 

előírásait a következőkkel indokolta: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (5000 

Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/1372-6/2017. számú megkeresésével a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, 

Kecskeméti út 34.) által kérelmezett „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” 

védnevű bányatelek (Kunszentmárton 0257/21 hrsz.) megállapításához a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

közreműködését kérte a 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a 3. sz. 

melléklet B. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatának lefolytatásában.  

A vizsgált szakkérdés:  
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a) A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a 

tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek,  

b) a földtani közeg védelme követelményeinek,  

c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegő tisztaság védelmi 

előírásoknak,  

d) a keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.  

Továbbá szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel olyan a 

hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy 

feltételekkel lehet megadni. 

A kérelemhez mellékelte a „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű 

bányatelek (Kunszentmárton 0257/21 hrsz.) megállapításához a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti 

út 34.) által 2017 júniusában készített bányatelek megállapítási dokumentációt és az eljárás szakértői 

díjának – 28.000 Ft – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10045002 00335694 00000000 számú 

számlájára történő megfizetését igazoló bizonylatot.  

Az engedélyezési eljárás során benyújtott tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt 

tartalmi követelményeknek. 

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok: 

- Előzményként Hatóságunk a JN/-07/61/00842-25/2017. ügyiratszámú határozatában 

megállapította, hogy a SOLTÚT Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) mint bányavállalkozó által 

Kunszentmárton külterület 0257/16, 0257/6, 0257/7 és0257/2 hrsz-ú területére tervezett bánya 

(homok, kevert  ásványi nyersanyag II.) megvalósítása a TESZ Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók 

Béla út 23/A 9/36.) által 2017 márciusában elkészített előzetes környezeti vizsgálati 

dokumentációja alapján nem környezeti hatástanulmány köteles. 

- A Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartása alapján a 0257/21 helyrajzi 

szám a 0257/16 helyrajzi számú földrészlet megosztásából keletkezett telekalakítási eljárás során. 

- A „Kunszentmárton III. homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekkel érintett 

Kunszentmárton, külterület 0257/21 helyrajzi számú ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem 

áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület, de a közvetlen szomszédos 

ingatlanon - Kunszentmárton, 0257/8 hrsz. - található a Köttöm-halom nevű kunhalom, ami 

egyben nyilvántartott régészeti lelőhely is. 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében „E törvény 

erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 

földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) 

bekezdés] minősülnek.”. A 31. § értelmében: „Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) 

és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.”, továbbá a 43. § (1) 

bekezdése 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 többször módosított védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete B 

oszlopa értelmében a gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett állatfaj, pénzben kifejezett 
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értéke 100 000 Ft/példány; a C oszlopa értelmében a parti fecske (Riparia riparia) védett állatfaj, 

pénzben kifejezett értéke 50 000 Ft/példány. 

- Előírásaink betartása mellett a „Kunszentmárton III. homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” 

védnevű bányatelek megállapítása a védett Köttöm-halom (kunhalom) állapotát, valamint a védett 

és fokozottan védett madarakat nem veszélyezteti. 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése 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 megállapítás kitermelésre nem jogosít, emiatt önmagában nincs hatással a 

környezetre, nem jár hulladékképződéssel. 

- A Soltút Kft. Kunszentmárton, 0257/21 hrsz.-ú földrészleten bányászati tevékenységet kíván 

végezni. A bánya létesítésének célja a megfelelő minőségű útépítési nyersanyag biztosítása az 

épülő M44 autóút építéséhez, valamint a környező települések ellátása.  

- A bányatelek területe: 0,210827 km2. Az ásványi nyersanyag kitermelése külfejtéses bányászati 

módszerrel, szárazon és víz alól fog történni.  

- A szomszédos ingatlanok védelmére védő-, illetve határpillért terveznek. A dokumentáció szerint 

az érintett földrészlet közvetlen környezetében zajtól védendő létesítmény nincs; a 0257/2 hrsz. 

alatt major, a 0260/3 hrsz.-ú földrészleten - nyilatkozat szerint - lakatlan tanya van. A legközelebbi 

lakott tanya a kitermelés területétől 412 m-re található. Az 50 dB-es izobár görbe 170 m-es 

területet fed le, melyen belül zajtól védendő létesítmény nincs. Mérlegelési jogkörben jogszabályi 

előírást tettünk. 

- A tervezett tevékenységek során a földtani közegbe szennyező anyag kibocsátás nem történik, 

így ezen környezeti elem védelme biztosított.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2005. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a 

benyújtott kérelem alapján – megállapítottuk, hogy a „Kunszentmárton III.- homok, agyag, vegyes, 

kevert nyersanyag” védnevű bányatelek megállapítása az előírt kikötéseink teljesítése esetén 

természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási 

szempontból nem kifogásolhatók, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes. 

A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek: 

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

bekezdése a hatóságunkat tárgyi eljárásban szakértőként jelöli ki. 

- A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. 

mellékletének B. táblázat 6. pontja. 

- A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv.  

- Földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Kormányrendelet. 

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

Kormányrendelet. 

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet.” 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali 

Osztály a rendelkező rész 6.3. pontjában érvényesített termőföld védelmi szakkérdésben adott 

szakmai véleményének előírásait a következőkkel indokolta: 
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„Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály -5000 

Szolnok Hősök tere 6.- a fentebb leírt engedélyezési eljárásban hivatalomtól földvédelmi 

szakkérdésben szakmai vélemény kiadását kérte. 

Tájékoztatom T. Címet, hogy ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra 

hasznosítani, ezért a beruházónak a beruházás megvalósításának megkezdése előtt a termőföld más 

célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó kérelmet kell benyújtania hivatalomhoz. 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Amennyiben a 

benyújtott tervdokumentációtól eltérően kívánják megvalósítani a beruházást, úgy annak létesítéséhez 

is szerezzék be a földhivatal szakvéleményét. 

A megvalósítás megkezdése előtt be kell szerezni a más célú hasznosítással érintett földrészletek 

tulajdonosainak hozzájárulását. 

Szakmai véleményemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 4/A. § (4) bekezdése, 3. mellékletének B. pontja alapján adtam ki. 

Hivatalom hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet, és a földhivatalok, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet állapítja meg.” 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a rendelkező rész 6.4. pontjában érvényesített 

szakvéleményének előírásait a következőkkel indokolta: 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi 

hatósági nyilvántartásában szereplő 31619 azonosító számú régészeti lelőhelyet érint. 

A beruházással érintett régészeti lelőhely szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból ismert. A 

lelőhelyen szisztematikus régészeti kutatás nem történt, ezért nem ismert a lelőhely teljes vertikális és 

horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása. A beruházás földmunkái során nem csak elérik a 

feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése 

értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a 

beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A 

megelőző feltárás keretében előírt módszer a régészeti megfigyelés, valamint a régészeti 

megfigyelés eredményei alapján esetlegesen szükségessé váló teljes felületű feltárás. 

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a 

helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka 

elvégzése és dokumentálása. 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés aa) pontja szerint régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett 

tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a 

régészeti örökség elemeit. 

Teljes felületű feltárást kell végezni a beruházással érintett lelőhelyeken a Kötv. 22. § (3) bekezdés d) 

pontja szerint abban az esetben, ha a régészeti megfigyelés során bebizonyosodik, hogy a lelőhelyek 

feltárása a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 19. § (1) bekezdése szerint, ha a régészeti megfigyelés során 

régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett 
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mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az 

elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Kötv. 19. § (3) bekezdése előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint 

a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell 

fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely 

bolygatása szükségessé vált. 

A Kötv. 20. § (4) bekezdése c) pontja alapján a régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult megyei 

hatókörű városi múzeum a szolnoki Damjanich János Múzeum. 

Szakvéleményem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44.§ (1) bekezdésén, a Kötv. vonatkozó rendelkezésein, illetve 

a Kormányrendelet 71. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 72. §-án alapul. 

Hatóságom, mint szakértő hatáskörét Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet B. 

táblázat 7. pontja, illetékességét a Kormányrendelet 1. melléklet 11. pontja határozza meg. határozza 

meg. 

A 2017. június 30-án Dr. Szalontai Csaba a Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.) régészeti 

szakértőjével egyeztetést folytattam Kunszentmárton 0257/21 hrsz.-ú területen Kunszentmárton III.- 

homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag védnevű bányatelek végzendő régészeti szakfeladatok 

tárgyában. Az egyeztetés eredményeképpen a tárgyi ügyben JN-07/24/00950/2017. számon kiadott 

szakvéleményemet módosítom. 

 

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában 

szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve 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 gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely 

közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem 

érinti 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának 

tengelyétől számított 100 méteren belüli területet nem 

érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

igazgatója 

az eljárás nem érinti honvédelmi és katonai célú 

létesítmény működési vagy védőterületét 

települési önkormányzat jegyzője az eljárás nem érint helyi jelentőségű védett természeti 

területet 

erdészeti hatósági hatáskörben eljáró 

megyei kormányhivatal 

az eljárás erdőterületet nem érint 

közlekedési hatósági hatáskörben eljáró 

hivatal 

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, ill. 

annak biztonsági övezetét nem érinti 

 

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

1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a12. § (2) 

bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26. § (3) bekezdés és 26/B. (3) bekezdés, 
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2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja, 

3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja, 

3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés, 

4. a Vhr. 12. § (2) c pontja, 

5. a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,  

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, 

7. a Vhr. 12. § (2) f pontja, 

8. a Vhr. 12. § (2) g pontja, 

9. a Vhr. 12. § (2) h pontja, 

 

4./ A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét: 

a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű 

kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal 

kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 

5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni; 

c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének; 

d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a 

bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a 

kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek 

határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság 

engedélyét; 

e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme 

érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési 

ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal előzetes 

szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. 

A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös 

tekintettel a védőtávolságokra; 

f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni; 

g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől, 

hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses művelésre megállapított 

bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő 

károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles 

megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be; 

h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. 

§ (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a 

bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok 

rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a 

bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom 

kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek; 

i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv 

szerint kell végezni; 
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j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a 

bányafelügyeletet értesíteni; 

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik. 

 

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 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) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. július 4. 
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