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HATÁROZAT 

 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 

150., adószáma: 11426628-4-03; továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a 

11728/2003. számú határozattal megállapított „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelket 

 

módosítja (bővíti) 

 

a következők szerint: 

 

1./ A bányatelek: 

 

     1. 1. védneve:                           Cserkeszőlő II.- homok, agyag 

     1. 2. ásványi nyersanyaga: 

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

besorolása: haszonanyag, 

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

besorolása: haszonanyag. 

 

     1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés. 

 

2./ A bányatelek jogosítottjának: 

 

     2. 1. neve:                            DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. 

     2. 2. székhelye:                    6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 
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3./ A bányatelek: 

 

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

 - Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16 és 054/17 hrsz.-ú 

külterületi ingatlanok. 

 

     3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont  Koordináták 

 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 737420,80 170884,00 89,4 

2. 737315,60 170704,40 89,3 

3. 736992,80 170792,90 88,6 

4. 736989,17 170794,57 88,6 

5. 737010,67 170832,47 88,6 

6. 736976,37 170845,89 88,6 

7. 736953,07 170805,27 87,0 

8. 736870,23 170829,78 87,0 

9. 736878,54 170852,06 87,5 

10. 736862,77 170858,98 87,3 

11. 736848,31 170836,28 87,3 

12. 736734,35 170869,99 86,0 

13. 736715,01 170875,72 86,0 

14. 736743,22 170921,22 86,0 

15. 736821,82 171047,96 85,5 

16. 736746,97 171068,34 85,0 

17. 736829,72 171201,76 85,0 

18. 736849,75 171234,06 85,0 

19. 736900,86 171220,31 85,5 

20. 737291,72 171115,18 88,1 

21. 737190,76 170947,51 88,5 

 

      3.3. fedőlapja:          + 89,80 mBf 

             alaplapja:          + 80,00 mBf 

 

      3.4. területe:             0,208322 km2  (20 ha 8322 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 4-5-6-7 határvonal mentén a 054/5 hrsz.-ú tanya található, 

- a 8-9-10-11 határvonal mentén a 054/4 hrsz.-ú tanya található, 
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- a 13-14 határvonal mentén a 054/3 hrsz.-ú tanya található, 

- a 18-19 határvonal mentén a 064/2 hrsz.-ú tanya található, 

- a 2-3-4, 7-8, 11-12-13 határvonal mentén a 053/2 hrsz.-ú földút található, 

- a 16-17-18 határvonal mentén a 033/2 hrsz.-ú földút található, 

- a 21-1 határvonal mentén a 054/6 hrsz.-ú földút található. 

 

4.2. A bányatelek területén belül védendő létesítmény, terület: 

- a bányatelek területén K-Ny irányban áthalad a 054/6 hrsz.-ú földút, 

- a bányatelek Ny- i részét érinti az 1. számú régészeti terület (30273 azonosító számú), 

- a bányatelek Ny- i részét érinti a 2. számú régészeti terület (30275 azonosító számú). 

 

4.3. A bányatelek területén belül vízfolyás vagy természetvédelmi terület nem található. 

 

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

 

5.1. A bányatelek 4-5 határvonala mentén a szomszédos 054/5 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő 

által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.2. A bányatelek 5-6-7 határvonala mentén a szomszédos 054/5 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő 

által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.3. A bányatelek 8-9-10-11 határvonala mentén a szomszédos 054/4 hrsz.-ú tanya védelmére - 

szakértő által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os 

határszög korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben 

határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

5.4. A bányatelek 13-14 határvonala mentén a szomszédos 054/3 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő 

által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.5. A bányatelek 18-19 határvonala mentén a szomszédos 064/2 hrsz.-ú tanya védelmére - szakértő 

által meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.6. A bányatelek 2-3-4, 7-8, 11-12-13 határvonala mentén a szomszédos 053/2 hrsz.-ú út védelmére 

- szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os 

határszög korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben 

határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

5.7. A bányatelek 16-17-18 határvonala mentén a szomszédos 033/2 hrsz.-ú út védelmére - szakértő 

által meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.8. A bányatelek 21-1 határvonala mentén a szomszédos 054/6 hrsz.-ú út védelmére - szakértő által 

meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 
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korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a 

Bányafelügyelet. 

5.9. A bányatelek területén K-Ny irányban áthaladó 054/6 hrsz.-ú földút védelmére - szakértő által 

meghatározott - 25 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os határszög, 30-os határszög 

korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával az út mindkét oldalán védőpillért 

jelöl ki a Bányafelügyelet. 

5.10. A bányatelek Ny- i részét érintő az 1. számú (30273 azonosító számú) régészeti terület 

védelmére - szakértő által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os 

határszög, 30-os határszög korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával 

védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

5.11. A bányatelek Ny- i részét érintő az 2. számú (30275 azonosító számú) régészeti terület 

védelmére - szakértő által meghatározott - 10 méteres védősáv és az anyagra jellemző 300-os 

határszög, 30-os határszög korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával 

védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

5.12. A bányatelek 1-2, 13-14-15-16, 17-18 és 19-20-21 határvonalai mentén a szomszédos 

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

300-os határszög, 30-os határszög korrekció figyelembevételével, 270-os hajlású rézsű alkalmazásával 

határpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

 

A védő- és határpillérek méretezése a + 80,00 mBf alaplapra vonatkozik. 

 

6./ Szakhatóságok, szakkérdések: 

6.1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya a bányatelek megállapítási eljárás során a 36600/4335-5/2017. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában tett előírások: 

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

Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.) kérelmére indult „Cserkeszőlő II. –

homok” védnevű bányatelek (Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) bányatelek 

módosításához a JN/HF/BO/2093-13/2017. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

A bányatelek módosításához előírásokkal hozzájárulok. 

Előírások, feltételek: 

1. Az üzemelés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne 

szennyeződhessen. 

2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni 

a vízvédelmi hatóságnak. 

3. Az üzemelés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait. 

4. Az üzemeltetés során végzett 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. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, 

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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6.2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a bányatelek megállapítási eljárásban 

környezetvédelmi, természetvédelmi szakkérdésre vonatkozó JN-07/61/02194-07/2017. sz. 

szakvéleménye alapján tett előírások: 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

1. A kitermelés során létrejövő depónia halmok és homlokfalak védett üreglakó fajok költését teszik 

lehetővé. Ennek elkerülése érdekében a munkafolyamatok több órát meghaladó szüneteltetése 

esetén max. 45o-os rézsű kialakítása, avagy a rézsű hálós lefedése szükséges.  

2. A működés következtében megvalósuló védett faj veszélyeztetése esetén a területileg illetékes 

természetvédelmi őr a tevékenységeket felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további 

korlátozásokat tehet.  

3. A munkálatok megkezdése előtt legalább 5 nappal a területileg illetékes Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság természetvédelmi őrének – Sallai Zoltán, tel.: +36-30/239-5546 – értesítése 

szükséges 

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:  

Zajtól védendő környezetet érő hatások esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet előírásai, a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet meghatározott határértékei 

betartásáról kell gondoskodni.  

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. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával működtethető 

és tartható fenn. 

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

karbantartásáról és tisztántartásáról.  

5. A kitermelt anyag szállítása esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről 

gondoskodni kell. 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

1. A bányaművelés során képződő 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. 

2. A 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, 
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amellyel kapcsolatosan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, különös 

tekintettel az elkülönített és a további környezetszennyezést kizáró gyűjtésre. 

3. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át. 

4. A keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, 

illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Főosztály felé teljesíteni. 

5. A Ht. a 1. § (2) b) pont értelmében az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, 

feldolgozásából és tárolásából származó hulladékra a törvény csak eltérő rendelkezés hiányában 

terjed ki. 

 

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

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

6.3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályának a bányatelek megállapítási eljárás során a termőföld mennyiségi védelme 

szakkérdésben adott 10.218/2/2017. 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-07/24/00973-5/2017. sz. szakvéleménye 

alapján tett előírások: 

1. A régészeti örökség védelme érdekében az elsődleges földmunkák (humuszmentés) 

csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. 

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 kialakítása. 

 

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

kidolgozott ütemtervet elfogadja. 
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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. 

 

10./ Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

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. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Bányafelügyelet a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. (Bányavállalkozó) által 2017. augusztus 22-

én benyújtott bányatelek módosítási (bővítési) 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 kérelem a bányatelek 14 ha 1153 m2 nagyságú területtel történő bővítésére vonatkozik. A 

Bányafelügyelet a „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelket 11728/2003. számú határozatával 

állapította meg. 

 

A Bányafelügyelet a bányatelek bővítés területére vonatkozóan JN/HF/BO/1323-10/2017. számon 

kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a 

területen a JN/HF/BO/1406-13/2017. 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 képlékeny 

agyag II. ásványi nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A 

földtani ismeretek igazolása a Bányafelügyelet által JN/HF/BO/2026-2/2017. számon elfogadott 

kutatási zárójelentés alapján volt elfogadható. 

 

A bányatelek módosítási kérelemhez a Bányavállalkozó benyújtotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-

07/61/02602-21/2017. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység 

nem környezetvédelmi hatástanulmány köteles, valamint a határozatot kiegészítő JN-07/61/02602-

25/2017. számú határozatot. 

 

A bányatelek másik bányatelekkel nem határos. 
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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 módosítás területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezik. A 

Bányafelügyelet az ingatlan-tulajdonosokat az eljárás megindításakor tájékoztatta a Bányavállalkozó 

bányatelek megállapításai szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlanok bányászati 

célra történő igénybevételének módjáról és várható időpontjáról. Az ingatlan-tulajdonosok a 

bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok 

használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tettek az eljárás 

során. 

 

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

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

hatóságoknak nyilatkoznia kell, a 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés és 3. sz. 

mellékletének 3.1. és 3.2. pontja tartalmazza. 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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 Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) JN/HF/BO/2093-13/2017. számú megkeresésével a 

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. kérelmére indult bányatelek módosítási eljárásban az 

Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az eljárásban a szakhatóság megkeresésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény (ket) 44. § (1) bekezdése, valamint a 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 4/A (3) bekezdés előírása alapján kerül sor. Az eljárásban érintett 

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

egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3.1 

pontja tartalmazza.  

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a fent 

hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

Az engedélyes a Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15-17 hrsz. alatti ingatlanokkal egy már meglévő 

homok ásványi nyersanyag bányát kíván bővíteni. A bővített bányatelek területe: 20 ha 8322 m2.  

A vizsgált terület nem esik kijelölt vízbázis védelmi terület alá. Megállapítható, hogy vízvédelmi 

szempontból a tevékenységre vonatkozó kizáró ok nem merült fel. 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről. 

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése 

alapján adtam. 

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

Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. mellékletének II. 

fejezet 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. 

mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

- 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/2093-12/2017. számú megkeresésével a Duna Aszfalt Út és 

Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által kérelmezett „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű 

bányatelek (Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) módosításához a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya közreműködését kérte a a 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § 

(4) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pontja 6. sorában meghatározott szakkérdés 

vizsgálatának lefolytatásában.  

A vizsgált szakkérdés: 

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 kérelmezett „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek (Cserkeszőlő 

054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.) Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske, 

Béke u. 150.) által 2017 augusztusában készített bányatelek bővítési 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: 

- A bányászati tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 19. pontja 

alá tartozik, ezért a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hivatalunknál a környezethasználó előzetes 

vizsgálatot kezdeményezett.  
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- Hatóságunk fenti eljárásban JN-07/61/02602-21/2017. ügyiratszámú határozatával megállapította, 

hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles, és feltételezhetően nem jár 

jelentős környezeti hatásokkal. A határozat a JN-07/61/02602-25/2017. ügyiratszámú határozattal 

kiegészítésre került, azzal hogy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

- A bányatelek módosítással érintett Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz.-ú 

külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű 

természetvédelmi oltalom alatt, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

mellékleteiben, nem részei a Natura 2000 hálózatnak. 

- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában az érintett területre vonatkozóan a 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján védett fajnak minősülő partifecske (Riparia riparia), valamint 

gyurgyalag (Merops apiaster) előfordulása regisztrált.  

- A „Cserkeszőlő II- homok” védnevű bányatelek bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció szerint a bányatelek meghatározott határa mentén a tanyák védelmére 25 m-es 

védősávval 5 m magas védőtöltés kiépítése tervezett (hossza: 110, 105, 40, 73 m).  

- A védőtöltés építése a letakarítással egy időben történik. Az építési zajhatás  viszonylag rövid 

időre korlátozódik (max. 4 nap), az építésre vonatkozó határértékek teljesülnek. A töltés 

zajcsillapítása okán a tevékenység zajtól védendő létesítményt nem érint. 

- A kitermelést, szállítást nappali időszakban végzik. 

- A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatásával összefüggésben keletkező 

járulékos növekmény a szállítási útvonalakon nem kimutatható, illetve az esetlegesen érintett 

lakóterületek zajterhelését érdemben nem befolyásolja. 

- Az előzetes számítások alapján összességében megállapítható, hogy a működtetni kívánt 

zajforrások a töltéssel árnyékolt területeken a vonatkozó zajterhelési határértéket meghaladó 

zajterhelést nem okoznak, és a zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő épületek nem 

helyezkednek el. 

- Mérlegelési jogkörben jogszabályi előírást tettünk. A rendelkező részbeni előírások megtartásával 

a  bányatelek módosításnak jogszabályi akadálya nincs.  

- A „Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek művelése során, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok mennyisége nem jelentős, azok képződésével 

csak a főtevékenységet kiszolgáló eseti munkálatok során kell számolni. 

- A Duna Aszfalt Kft. Cserkeszőlő 054/6, 054/11, 054/15, 054/16, 054/17 hrsz. alatti ingatlanokon a 

„Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek bővítését tervezi. 

- A bővített bányatelek területe: 20 ha 8322 m2. Az ásványi nyersanyag kitermelése külfejtéses 

bányászati módszerrel, szárazon és víz alól fog történni.  

- 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 Cserkeszőlő II.- homok” védnevű bányatelek 

módosítása 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 Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 11. § (4) 

bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 3.2 pont 6. sora a hatóságunkat tárgyi eljárásban 

szakértőként jelöli ki. 
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-  „A természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) szerint tilos a védett állatfajok 

veszélyeztetése, zavarása, károsítása, elpusztítása, élettevékenységeinek veszélyeztetése, 

élőhelyeinek lerombolása, károsítása. 

- 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 hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási 

jogszabályokban foglaltak.” 

- 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: 

„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 Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. 

rendelet 11. § (4) bekezdése, 3. mellékletének 3.2. 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, valamint a bányászattal érintett telkek vonatkozásában elkészített 

örökségvédelmi hatástanulmány adatai alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás az 

örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő 30273, 30275 azonosító számú régészeti 

lelőhelyeket érinti. 

A beruházással érintett régészeti lelőhelyek szakirodalmi adatokból, topográfiai kutatásokból, valamint 

a lelőhelyek területén elvégzett geofizikai kutatások eredményeiből ismertek. A 30275 

azonosítószámú lelőhely bányászattal érintett területén elvégzett geofizikai kutatások alapján 

megállapítható, hogy a lelőhely térbeli kiterjedése, csak kis mértékben érinti a bánya területét. 

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 
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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 

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, a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint a 

23/F. § (7) 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) bekezdés 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 Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 

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

határozza meg.” 

 

A Bányafelügyeletnek a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)-(4) bekezdése és 3. számú 

mellékletében 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 
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erdészeti hatósági hatáskörben eljáró 

megyei kormányhivatal 

az eljárás erdőterületet nem érint 

közlekedési hatósági hatáskörben eljáró 

hivatal 

a Bányavállalkozó beszerezte a Cserkei Beruházó 

Nonprofit Kft. közútkezelői hozzájárulását 

 

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, 

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 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 11. § 

(4) bekezdés és 3. sz. mellékletének 3.1. és 3.2. pontja, 

7. a Vhr. 12. § (2) f pontja, 

8. a Vhr. 12. § (2) g pontja, 

9. a Vhr. 12. § (2) h pontja, 

10.  az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének 

előírásán alapul. 

 

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 
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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; 

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 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében 

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

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. szeptember 5. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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