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H A T Á R O Z A T  

 

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

továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a Natura Tőzegbánya Kft. (6237 Kecel 

Öregpolgárdi 348., adószáma: 11825852-2-03,, továbbiakban: Bányavállalkozó) a „Sükösd I. - 

tőzeg” védnevű bányatelek, a Sükösd külterület 0237/1, 0237/2, 0239/3, 0238, 0234, 0235/1, 0235/4, 

0235/3, 0233/4, 0233/5, 0236/2 hrsz.-ú területek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 

beterjesztett részleges bányabezárást és tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevékenységet 

befejezte. 

 

1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 

 

 

Töréspont 

száma 

Y (m) X (m) 

1. 647 468,00 108 349,45 

9. 647 906,62 108 291,02 

10. 647 862,63 108 253,27 

11. 647 806,56 108 193,51 

12. 647 792,42 108 179,63 

13. 647 679,24 108 054,03 

100.  647 915,914 108 625,653 

101.  647 674,546 108 332,639 

102. 647 561,83 108 438,34 

 

 

2. A tájrendezett terület nagysága: 0,108827 km
2
 (10 ha 8827 m

2
). 
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3.  A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a terület tájrendezését elvégezte, a 

területet újrahasznosításra alkalmas állapotba (halastó) hozta. 

 

4. A tájrendezést követően a bányafelügyelet hatásköre megszűnik a tájrendezett területen, mivel ott 

az ásványi nyersanyagok bányászata befejeződött. 

 

5. A bányaüzem bezárását a Bányafelügyelet az érintett területen megállapítja. 

 

6.  Szakhatóság, szakkérdés: 

 

6.1 A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (35300/2250-

1/2017. ált. sz.) a részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadásához szakhatóságként a 

következő feltételekkel járult hozzá: 

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a Natura 

Tőzegbánya Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi 348.) „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelekre vonatkozó 

részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadása iránti kérelmére indult bányászati hatósági 

eljárásban megküldött JN/HF/BO/425-5/2017. számú szakhatósági megkeresésére, a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság - az alábbi 

szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulok az alábbi előírással, feltétellel: 

 

A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a bányató fenntartásának, hasznosításának 

engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának - a bányabezárással összefüggő 

tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételét követő egy éven belül - 

a vízügyi hatóságtól a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni, a vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 6. §-ában és 

2. számú mellékletében előírt tartalommal elkészített állapotterv benyújtásával. Az állapottervhez az 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) vagyonkezelői hozzájárulását 

mellékelni kell. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a (14.000 Ft).” 

 

6.2 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (BK-05/KTF/00345-2/2017.) a részleges bányabezárás és tájrendezés 

elfogadási eljárásban szakkérdésre vonatkozó szakvéleménye alapján tett előírások: 

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

Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóságnak a JN/HF/BO/425-4/2017. számú megkeresése 

2017. február 28. napján érkezett hatóságunkhoz. Az engedélyező hatóság a Natura Tőzegbánya Kft. 

(6237 Kecel, Öregpolgárdi u. 348.) kérelmére, a „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelken lévő 

bányaüzem részleges bányabezárás és táj- rendezés elvégzésének elfogadása tárgyában, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály véleményét kérte a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában. 
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Földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, 

valamint természet- és tájvédelmi szakkérdés: 

 

Előírás 

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja 

a környezetkárosítást. 

2. A bányaterületet hulladékmentes állapotban az eredeti funkciójának végzésére alkalmas 

állapotban kell visszahagyni.” 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja 56.000 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 A0420 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

I N D O K O L Á S 

 

2017. február 17-én érkezett levelében a Bányavállalkozó a „Sükösd I. - tőzeg” védnevű bányatelken 

lévő bányaüzem JN/MEF/BO/2885-10/2016. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervében 

előírt tájrendezési munkálatok elvégzését jelentette be a Bányafelügyeletre, mely szerint a bánya 1-9-

10-11-12-13-100-101-102 töréspontokkal határolt részén, a Sükösd külterület 0237/1, 0237/2, 0239/3, 

0238, 0234, 0235/1, 0235/4, 0235/3, 0233/4, 0233/5, 0236/2 hrsz.-ú ingatlanon a részleges 

bányabezárást és tájrendezést elvégezte, a bányászati tevékenységet befejezte. 

 

A Bányafelügyelet az elvégzett tájrendezési és bányabezárási munkák ellenőrzésére 2017. március 7-

én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(Ket.) 56. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó bevonásával helyszíni szemlét tartott. A 

Bányafelügyelet a szemle során megállapította és a helyszínen felvett JN/HF/BO/234-5/2016. számon 

iktatott jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi tervben jóváhagyott tájrendezési feladatokat 

az érintett területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a bányaüzem ezen területének kialakítása a 

végleges hasznosítási célnak - halastó - megfelelően történt. 

 

A Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 36. § (1) és 42. § (1) bekezdései, 

valamint a törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4). 

bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert az érintett terület a 

tervezett újrahasznosításra alkalmas, ott biztonság ellenes állapot vissza nem maradt. 

 

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

1. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

2. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

3. Bt. 36. § (1) bekezdés alapján, 

4. Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 
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5. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján. 

 

A részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadásához a dokumentációt a Bányafelügyelet 

megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett szakhatóságnak: 

- a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező rész 6.1. pontjában érvényesített szakhatósági 

állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

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

JN/HF/BO/425-5/2017. számú – 2017. február 28. napján érkeztetett – megkeresésével a Natura 

Tőzegbánya Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi 348.) „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelekre vonatkozó 

részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadása iránti kérelmére indult bányászati hatósági 

eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) - 

mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóságot - szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

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

melléklet A. fejezet 5. pontja alapján a részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadására irányuló 

eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés a felszíni és a 

felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, valamint a vízbázis védelem 

követelményeinek való megfelelés vizsgálata. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok, valamint az eljárásban megismert 

adatok, tények alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

A Szolnoki Bányakapitányság 2132/1981. számú határozatával 1981-ben megállapított Sükösd I.-

tőzeg védnevű bányatelek a Sükösd, 0237/1, 0237/2, 0239/3, 0238, 0234, 0235/1, 0235/4, 0235/3, 

0233/4, 0233/5 és 0236/2 helyrajzi számú ingatlanokon helyezkedik el. A bányatelken 1982-ben 

kezdődött meg a tőzegkitermelés.  

A bányatelek megállapítása és a bányászati tevékenység megkezdése az egyes tevékenységek 

környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról szóló 86/1993 (VI.4.) Korm. rendelet hatályba 

lépését megelőzően történt, ezért a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához nem kellett 

hatásvizsgálatot lefolytatni. 

A Natura Tőzegbánya Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi 348.) 1999.-ben megszerezte a bányatelken a 

bányászati jogot és azóta a Kft. végzi rajta a bányászati tevékenységet.  

A bányászati tevékenységet a Kft. a bányatelken 2008-2010. közötti időszakban szüneteltette. A 

szüneteltetést a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2334/19/2008. számú határozatával 2010. 

december 31.-ig hagyta jóvá, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 55508-1-1/2008. számú szakhatósági hozzájárulásával. 

Az előző (2011-2015. évi) kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3772-

14/2010 számú határozatával hagyta jóvá. A jóváhagyó határozat kiadásához az Alsó-Tisza- vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 55508-2-4/2011 számú szakhatósági 

állásfoglalásban járult hozzá.  

A bányatelek nagyobb részben lefejtésre került. Az induló 500.207 m
3
 lefejthető készletből 

2016.01.01.-állapotban 55.495 m
3 
maradt.  

A Szolnoki Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség által jóváhagyott tájrendezési terv szerint a lefejtett 

területet sporthorgászati célra kell újrahasznosítani. 

Jelen eljárás tárgya a bányaüzem részleges bezárása (a bányatavakkal érintett területének bezárása) 

és az elvégzett tájrendezés jóváhagyása. 

A részleges bányabezárást és a tájrendezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály JN/MEF/BO/2885-10/2016. számú határozatával jóváhagyott 
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műszaki üzemi tervnek megfelelően végezték el. A határozat kiadásához a területi vízügyi-vízvédelmi 

hatóság 35300/5752-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban adta meg a hozzájárulását.  

A bányabezárásra kijelölt 10,8827 ha nagyságú terület a Sükösd, 0233/5, 0237/2, 0239/3, 0238 és 

0234 helyrajzi számú ingatlanokat érinti. 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázis védelem 

A tőzegbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. 

számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján 

kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti. 

A bányatelek alaplapja 86,30 mBf, fedőlapja 90,80 mBf, átlagos felszíni szintje 88,80 mBf. 

A tőzegkitermelés a víz alól történik, ugyanis a tőzeg fekűszintje (86,30 mBf) a talajvíz átlagos 

nyugalmi szintje (88,00 mBf) alatt 1,7 m-rel helyezkedik el.  

A bányatelek területén áthaladó Jobbágy csatorna (Sükösd 0234 hrsz.) is letermelésre került, részére 

nem jelöltek ki védő-, illetve határpillért, helyén bányató maradt vissza.  

A bányászati tevékenység következtében 5 db egymáshoz kapcsolódó tőzegbányató maradt vissza, 

melyekből a 3. számú tónak egy része, a 4. és 5. számú tó teljes egészében a bányatelek területén 

helyezkedik el.  

A bányatelek területén meglévő tavak adatai: 

 

A tó jele Helyrajzi szám Vízfelület (m
2
) Átlagos vízmélység (m) 

3 
0239/3, 0238, 0237/2, 

0236/2 

13929  

(bányatelekbe eső 

rész)  

1,41 

4 
0239/3, 0238, 0237/2, 

0237/1 
29184 1,21 

5 0233/5, 0234 30191 1,31 

 

A tavak hasznosítási módja halastó sporthorgászati, illetve extenzív halászati célra. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és 

illetékességét.  

A vízügyi-vízvédelmi hatóság 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) bekezdés 3. pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) 

Korm. rendelet 3. számú melléklet A. fejezet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

A területi vízügyi hatóságnak tárgyi eljárásban a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 

7. pontja a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, valamint 

a vízbázis védelem követelményeinek való megfelelés vizsgálata szakkérdésben telepített 

szakhatósági hatáskört. 

Az ügyfél a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. 

(III. 31.) BM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a 28.000-, Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetette 

a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számlájára. 



 
JN/HF/BO/425-8/2017. 

 - 6/9 - 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 2. számú melléklet 7. pontja, a jogorvoslati eljárási díj 

mértékét a R. 4.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság. 

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2017. február 28-án érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. A 

vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 33/B §(1) bekezdése alapján a vízügyi-vízvédelmi 

hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 21 nap, ami 2017. március 

21-én jár le. 

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, 

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

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése és 72. § 

(1) bekezdése alapján hozta meg. 

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

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi 

határozat részére történő megküldését.” 

 

A részleges bányabezárás és tájrendezés elfogadásához a dokumentumokat a Bányafelügyelet 

megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának, aki a rendelkező rész 6.2. pontjában érvényesített szakvéleményében foglalt 

előírásait a következőkkel indokolta: 

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

Szolnok, Hősök tere 6.), mint engedélyező hatóságnak a JN/HF/BO/425-4/2017. számú megkeresése 

2017. február 28. napján érkezett hatóságunkhoz. Az engedélyező hatóság a Natura Tőzegbánya Kft. 

(6237 Kecel, Öregpolgárdi u. 348.) kérelmére, a „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelken lévő 

bányaüzem részleges bányabezárás és táj- rendezés elvégzésének elfogadása tárgyában, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály véleményét kérte a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában. 

 

A rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján a következőket állapítottuk meg: 

A kérelem tárgya a „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelken lévő bányaüzem részleges bányabezárás 

és elvégzett tájrendezés. 

 

Előzmények: 

Az engedélyes a bányászati tevékenységet az SZBK/3772/3/2010. számú határozat alapján végezte 

2011-2015. év között.  

A bányatelek műszaki adatai: 

Fedőlapja:  +90,80 mBf. 

Alaplapja:  +86,30 mBf. 

Sarokponti koordináták: 

Sorszám EOV Y [m] EOV X [m] Z [mBf] 

1 647468 108349,45 88,50 

2 647618,33 108489,51 88,88 

3 648076,31 109091,2 88,50 

4 648088,9 109109,7 88,50 

5 648121,24 109138,28 88,55 

6 648358,61 108846,57 88,68 
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7 648216,04 108689,75 90,30 

8 648151,39 108617,44 90,45 

9 647906,62 108291,02 89,00 

10 647862,63 108253,27 88,63 

11 647806,56 108193,51 88,44 

12 647792,42 108179,63 88,50 

13 647679,24 108054,03 88,00 

 

A bányatelken lévő földrészletek helyrajzi számai: 0237/1, 0237/2, 0239/3, 0238, 0234, 0235/1, 

0235/4, 0235/3, 0233/4, 0233/5 és 0236/2. 

A létesítmény (bányatelek) és a kitermelés után keletkező bányatavak: közvetlen folytatását és részét 

képezik annak a tórendszernek, amely a bányatelekhez kapcsolódik és 5 db: 1., 2., 3., 4., 5. sorszámú 

tórendszerre tagolódik. A tavak közül a 4. és 5. számú tó teljes egészében a bányatelekben van, a 3. 

sorszámú tónak csak kis része tartozik a bányatelekhez. 

 

A részleges bányabezárással és tájrendezéssel érintett terület lehatárolásának adatai: 

Sorszám EOV Y [m] EOV X [m] 

1 647468 108349,45 

9 647906,62 108291,02 

10 647862,63 108253,27 

11 647806,56 108193,51 

12 647792,42 108179,63 

13 647679,24 108054,03 

100 647915,914 108625,653 

101 647674,546 108332,639 

102 647561,83 108438,34 

 

Az 1, 9, 10, 11, 12, 13 pontok azonosak a bányatelek határpontjaival, a 100, 101, 102 pontok 

lehatárolt földrészlet-határpontok. 

A részleges bányabezárásra és tájrendezésre lehatárolt, koordinátákkal meghatározott terület: 

10 ha 8827 m
2
. 

A beadvány szerint a bányászati tevékenység során semmilyen bányászati, vagy egyéb hulladék, ill. 

meddőnyag nem keletkezett, ill. nem keletkezik.  

A dokumentáció szerint a bányatelek bezárásra kijelölt és kért, lehatárolt területen a tájrendezést (a 

tavak partszakaszainak kialakítását, lenyeséseit a tófenék egyengetéseit, az egyes partszakaszok 

védelmével összefüggő növényzet megtelepedésének módszeres kialakítását stb.) már évtizedekkel 

korábban elvégezték.  

Már a tájrendezett terület újrahasznosítása, évenkénti gondozása, a tóban keletkező felesleges 

növényzet eltávolítása (tisztítása), a halállomány gondozása van folyamatban, amely feladatokat a 

terület tulajdonosa a saját költségén végez. 

 

A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a bányatelek alakítás 

megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak, környezet- és természetvédelmi 

érdekeket nem sért. 

A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján adtuk ki. 
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Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb 

eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 

6.2. pontja szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási engedélyezési eljárásban a szakkérdés 

vizsgálatáért fizetendő – 28000 Ft – igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és a befizetésről szóló 

másolatot a dokumentációhoz csatolta. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatáskörét az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A § (4) bekezdés, illetékességét a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

 

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 

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem 

érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél 

magasabb építmény 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője 

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét 

települési önkormányzat jegyzője 
a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet 

megyei kormányhivatal járási földhivatala a tevékenység termőföldet nem érint 

megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi osztálya 
a tevékenység nem termőföldön valósul meg 

megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága 
a tevékenység erdőterületet nem érint 

megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége 

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, ill. 

annak biztonsági övezetét nem érinti 

 

A Bányafelügyeletnek a Vhr. 22. § (4) bekezdés szerint a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen 

határozat jogerőre emelkedését követően nem kell intézkednie, mivel a Bányavállalkozó a bányatelek 

tájrendezéssel érintett területén kívüli, 25 ha 5914 m
2
-es részén, a bányászati tevékenységet tovább 

folytatja. 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 
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A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét 

és teljesítésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb 

eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 

78/2015.(XII.30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) 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 

alapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. március 22.  

 

         Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

         Dr. Palicz András 

        bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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