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Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

 

Szolnok 

Boldog Sándor István krt. 4. 

5000 

Jogerőssé vált: 2017. november 7-én 

HATÁROZAT 

 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog 

Sándor István krt. 4., továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelemre a beterjesztett komplex 

műveleti terv jóváhagyásával a Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlanon ásványinyersanyag-kinyerő 

hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítését és üzemeltetését az Engedélyes részére 

 

engedélyezi 

 

a következő feltételekkel: 

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai: 

- engedélyes: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor 

István krt. 4.) 

- tevékenységet végző: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog 

Sándor István krt. 4.) 

 

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2019. február 28-ig érvényes. 

 

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége: 

Földtani készlet xxxx m3 

Műrevaló készlet xxxx m3 

Pillérben lekötött készlet xxxx m3 

Kitermelhető készlet xxxx m3 

Tervezett kitermelés: 2017-ben: xxxx m3, 2018-ban: xxxx m3. 
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A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában marad. A 

nyersanyag kizárólag a Tószeg, Tisza folyó árvízvédelmi töltés fejlesztés V/1. ütem kivitelezéséhez a 

vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba 

nem hozható, más területen nem hasznosítható. 

 

4. Az anyagnyerő hely a Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlanon, + 80,50 mBf szintig terjedő műveleti 

mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét képező térképeken az alábbi sarokpontokkal 

megjelölt - EOV koordinátákkal lehatárolt - területen létesíthető: 

 

Sarokpont 

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

1. 733.990,69 197.387,52 84,02 

2. 734.314,74 197.314,46 84,65 

3. 734.310,11 197.208,40 84,73 

4. 734.199,89 197.216,06 82,12 

5. 734.196,25 197.144,83 81,79 

6. 733.980,95 197.164,28 83,78 

 

Az anyagnyerő hely területe: 0,057890 km2 (5 ha 7890 m2) 

 

5. Pillérek megállapítása: 

A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme 

érdekében határ-, egyben védőpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás 

alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es 

védősávval, 330-os határszöggel és 30-os határszög korrekció figyelembevételével (vagyis 300-os 

hajlású rézsű alkalmazásával), melyet a + 80,50 mBf szintig kell megszerkeszteni. 

A kijelölt határ-, egyben védőpillért megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi 

nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos. 

 

6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszűntetésével kapcsolatos előírások: 

a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM 

rendelet előírásait be kell tartani. 

b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad, az 

anyagnyerő hely létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési 

tevékenység során védendő érték válik ismertté. 

c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző 

köteles haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a 

homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, 

vagy abban kárt okoz. 

d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki 

biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és 

gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező 

személynek kell ellátnia, kivéve, ha a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja 

el a műszaki felügyeletet is. 

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárokra 

vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
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7. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos 

tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az 

anyagnyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét – a kérelemben foglaltak szerint – a 

bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti: 

- felelős műszaki vezető: Csanády Sándor (5000 Szolnok, Mécsvirág u. 7.), engedélyének 

száma: KB-JN/MEF/BO/3257-2/2016. 

- felelős műszaki vezető helyettes: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Puskin u. 15.), 

engedélyének száma: KB-SZBK/2696-2/2013. 

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex 

műveleti terv és jelen határozat 1-1 példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen 

legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák. 

 

8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások: 

 

a) Az Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély 

érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület 

helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve 

szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek. 

b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a 

kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani. 

c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely 

helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és az 

anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez 

mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére 

vonatkozó kimutatást és a felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolást. 

 

9. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos Engedélyest 

terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének 

pénzügyi fedezetére az Engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 600 000 Ft 

értékben a kormányhivatal hatósági letéti számláján elhelyezett biztosíték (óvadék) nyújtását írja elő. 

Az Engedélyesnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal kötendő óvadéki szerződés 

tervezetét legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül be kell terjesztenie 

a Bányafelügyeletre. 

 

10. A Bányafelügyelet az anyagnyerő helyet 2700-10/2017. számon nyilvántartásba veszi. 

 

 

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 100.000 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 A0810 kódszámot is fel kell tüntetni. 
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INDOKOLÁS 

 

Engedélyes 2017. október 24-én terjesztette be a Tószeg 0181/39 hrsz-ú ingatlant érintő anyagnyerő 

hely létesítése iránti kérelmet és a Teszt Kft. által összeállított Komplex Műveleti Tervet. 

 

A Bányafelügyelet az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy: 

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló 

közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú 

vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A „Tószeg, Tisza folyó árvízvédelmi töltés 

fejlesztés V/1. ütem kivitelezése” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki 5658-6/2013. 

iktatószámon (vízkönyvi szám: Tisza/7902 vksz.), majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 36600/4098-19/2015. ált. számú 

határozatával módosította. Az engedély 2019. február 28-ig érvényes. 

- Az Engedélyes igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es körzeten belül lévő bányából 

(Tiszaföldvár I.- agyag) az ásványi nyersanyag beszerzése nem lehetséges, mivel a bánya 

nem rendelkezik érvényes kitermelésre vonatkozó engedéllyel. 

- Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre 

megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és 

védett természeti területet vagy Natura 2000 területet. 

- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi 

jogosultságát (a Magyar Állam a tulajdonos, az Engedélyes a kezelője) és az ingatlan 

végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Földhivatal Szolnoki Körzeti Földhivatala 10.035/5/2012. sz. határozata) 

igazolták. 

- A TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (tervező) által készített és beterjesztett 

komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (továbbiakban: Bt.) IV/A. rész, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek. 

- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a 

megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta. 

 

Az Engedélyes csatolta kérelméhez: 

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

és Természetvédelmi Főosztályával 2017. 10. 13-án lefolytatott egyeztetés jegyzőkönyvét, 

mely szerin a Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlan nem védett természeti terület, nem Natura 

2000 terület része, 

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

Örökségvédelmi Osztályával 2017. 10. 13-án lefolytatott egyeztetés jegyzőkönyvét, mely 

szerin a Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlan területén nem található védetté nyilvánított régészeti 

lelőhely, 

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályával 2017. 10. 16-án lefolytatott egyeztetés jegyzőkönyvét, mely szerint a 

Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlan területe nem érint vízbázis területet. 

 

A határozat rendelkező részének: 
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- 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének adatait. 

- 2. pontja az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat. 

- 3. pontja rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, 

amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen 

elszámolni. 

- 4. pontja rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. 

- 5. pontja rögzíti a kijelölt határpillért, a védő- és határpillérekről méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) 

GKM rendeletben foglaltak szerint. 

- 6. pontja a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került 

előírásra. 

- 7. pontja a Bt. 47/D. § (1) bekezdése alapján került előírásra. 

- 8. pontja a Bt. 47/E. (1)-(3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került meghatározásra. 

- 9. pontjában a Bt. 47/A. (3) bekezdése alapján biztosítékadási kötelezettség került érvényesítésre, 

figyelembe véve a Vhr. 32/B. §- át. 

- 10. pontja rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) 

bekezdésének megfelelően. 

 

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes (tevékenységet végző) figyelmét arra, hogy az anyagnyerő 

hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, vagy 

az engedélytől eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi 

a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző 

tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a 

bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a 

tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott – 

felfüggeszti. A Bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység 

folytatását engedélyezi. 

 

Az Engedélyes megbízottjának 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 2. melléklete állapítja 

meg. 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés t) 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. november 2. 

         Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

         Dr. Palicz András 

        bányakapitány, bányászati osztályvezető 



 

 
JN/HF/BO/2700-10/2017. 

 6 

 

 

Értesül: 

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

2. TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft., 5601 Békéscsaba, Pf: 187. 

 

Jogerőre emelkedést követően: 

3. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 

4. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton) 

5. Irattár 


