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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a Hartmann és
Társa Bt. (5000 Szolnok, Batthyány u. 60., adószám: 21488852-2-16, továbbiakban: Bányavállalkozó)
a „Szolnok IX.- homok” védnevű bányatelken (Szolnok 0784/48 hrsz.) a bányabezárást,
tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte.
2
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1.

A tájrendezett bányatelek területének nagysága: 0,112300 km (11 ha 2300 m ).

2.

A Bányavállalkozó a bányabezárási műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a terület

tájrendezését elvégezte, a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozta, újrahasznosítási cél:
erdő művelés.
3.

A tájrendezést követően a bányafelügyelet hatásköre megszűnik a tájrendezett területen,

mivel ott az ásványi nyersanyagok bányászata befejeződött.
4.

A bányaüzem bezárását a Bányafelügyelet az érintett Szolnok 0784/48 hrsz-ú területen

megállapítja.
5.

Szakhatóságok, szakkérdések:

5.1.

A Jász-Nagykun-Szolnok

(36600/368-4/2016.

ált.

sz.)

a

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
bányabezárás

és

tájrendezés

Hatósági Osztálya

elfogadásához

szakhatósági

állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá:
„A JNSZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) a Hartmann és Társa Bt. (5000 Szolnok, Batthyány u. 60.)
kérelmére indult a „Szolnok IX.- homok” bányaüzem (Szolnok 0784/48 hrsz.) bányabezárásának és
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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tájrendezésének elfogadása hatósági eljárásában megküldött JN/MEF/BO/620-3/2016. számú
szakhatósági megkeresésére a JNSZM KI Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság), az alábbi
szakhatósági állásfoglalást adja:
A bányaüzem bezárásához előírások nélkül hozzájárulok.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve
az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
5.2.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főosztály (JN/KTF/00373-07/2016. sz.) a bányabezárás és tájrendezés elfogadási eljárásban a
szakkérdésre adott nyilatkozatában foglaltak alapján tett előírások:
„Hulladékgazdálkodási szempontból:


A terület teljes rekultiválásáig a bánya területére esetlegesen illegálisan odahordott hulladék

kezeléséről a terület tulajdonosa köteles gondoskodni.
Természet- és tájvédelmi, földtani közeg védelmi, levegővédelmi, valamint zajvédelmi szempontból az
engedély kiadásához előírások nélkül hozzájárulunk.
Ezen szakvélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a 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.

INDOKOLÁS

Bányavállalkozó 2016. március 18-án a „Szolnok IX.- homok” bányateleken lévő bányaüzemre
vonatkozóan, a JN/MEF/BO/73-9/2016. számú határozattal jóváhagyott bányabezárási műszaki üzemi
tervében előírt tájrendezési munkálatok befejezését és a bánya bezárását jelentette be a
Bányafelügyeletre.
A Bányafelügyelet a bányatelken lévő bányaüzem bezárásának, tájrendezésének megállapítására
irányuló eljárását megindította, mivel a kérelem megfelelt a jogszabályban előírtaknak.
A Bányafelügyelet az elvégzett bányabezárási és tájrendezési munkák ellenőrzésére 2016. április 5én a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
(Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján helyszíni szemlét tartott, melyre meghívta az érintett szakhatóságot
és a Bányavállalkozót. A Bányafelügyelet a szemle során megállapította és a helyszínen felvett
JN/MEF/BO/620-8/2016. számú jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi tervben
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jóváhagyott tájrendezési feladatokat az érintett területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a
bányaüzem területének kialakítása a végleges hasznosítási célnak - erdőtelepítésre alkalmas terület
kialakítása - megfelelően történt. A helyszíni szemlén az érintett szakhatóság (Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Hatósági

Osztálya)

nem

vett

részt,

szakhatósági

állásfoglalását írásban küldte meg.
A bányatelek területén lévő bányaüzem bányabezárásának és tájrendezésének elfogadására indult
eljárásban részt vevő szakhatóságokat és szakkérdésben nyilatkozó hatóságokat a 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontja szabályozza.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya, mint érintett
szakhatóság a rendelkező részbe beépített állásfoglalását (5.1. pont) az alábbiak szerint indokolta:
„A JNSZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály hivatkozott számú – 2016. március 23. napján érkeztetett – megkeresésével a Hartmann és
Társa Bt. a „Szolnok IX.- homok” bányaüzem (Szolnok 0784/48 hrsz.) bányabezárásának és
tájrendezésének elfogadása kérelemre indult hatósági eljárásában a Hatóságot szakhatósági
állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (3) bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja alapján a
bányászati engedélyezési hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó
szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosíthatóak-e a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
hasznosítási

lehetőségei

megőrzése

jogszabályban

foglalt

követelményei,

valamint

annak

elbírálására, hogy biztosítható-e a vízbázis-védelem jogszabályban foglalt követelményeinek
teljesülése.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott
szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A vizsgált területen a bánya bezárása a bányabezárási műszaki ütemterv alapján történt, melyet a
JN/MEF/BO/73-9/2016. számú határozat alapján végeztek. A határozat kiadásához szakhatósági
állásfoglalásunkat adtuk a 36600/368-1/2016. iktató számon, melyben megtettük előírásainkat.
Vízvédelmi szempontból a bányabezárására vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel.
A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat
figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A szakhatósági eljárásért a kérelmező a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.
mellékletének 7. pontjában meghatározott összesen 28000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése
alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
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A 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) bekezdése, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. §. (3)
bekezdése és a 3. sz. melléklet 7. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.”
A Bányafelügyelet a bányabezárás és tájrendezés elfogadására vonatkozó kérelmet megküldte a
bányászati szakigazgatási eljárásban felmerült szakkérdés tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, aki az engedély
kiadását nem kifogásolta, és a rendelkező rész 5.2. pontjában érvényesített szakkérdésben adott
nyilatkozatában foglaltakat a következőkkel indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály JN/MEF/BO/620-2/2016. ügyiratszámon, a Hartmann és Társa Bt. (5000 Szolnok,
Batthyány u. 60.) kérelmére, a „Szolnok IX.- homok” védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem
bányabezárásának és tájrendezésének elfogadási eljárása során megkereste a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt.
A kérelemhez mellékelték az engedélyes tervet, és az eljárás díjának - 28000 Ft - megfizetését
(Magyar Államkincstár 10045002-00299602-00000000 számlaszámára) igazoló bizonylatot.
A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:


A kérelemhez csatolták Gyenes István szaktervező által, 2016. március 2-án készített
engedélyezési tervet.



A Szolnok, 0784/48. hrsz. alatti ingatlan újrahasznosítását erdő művelési ágban jelölték meg. A
tájrendezés során a maradó rézsűket 15 dőlésűre képezték, a bányatalpat és rézsűket
elegyengették, a feltárásból származó meddőt és humuszos feltalajt a bányatalpra valamint a
maradó rézsűkre visszajuttatták.



A bányászati tevékenység befejezésével a bányatelek környezetében a kitermeléstől és a
szállítási tevékenységtől származó zajterhelés megszűnik.



A Szolnok, 0784/48. hrsz.-ú 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 terület. A jelzett ingatlanon nincs tudomásunk védett, illetve
Natura 2000 jelölő fajok előfordulásáról.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet értelmében a szakkérdéseket megvizsgálva – a
benyújtott kérelem és melléklete alapján – megállapítottuk, hogy az engedélyezés környezetvédelmi,
valamint természet-

és

tájvédelmi szempontból

nem

kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó

jogszabályokkal nem ellentétes, ezért a bányabezárásának és tájrendezésének az elfogadásához
hozzájárulunk.
A szakvéleményemet megalapozó jogszabályhelyek:


Az engedélyezési eljárás során, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet, B.
táblázat, 6. pontjában felsorolt szakkérdéseket hatóságunknak vizsgálnia kell.



A vonatkozó előírást a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási
jogszabályokban foglalt előírások alapján adtam meg.
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A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapján a környezetvédelmi
hatóság illetékességgel rendelkezik.”

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:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

Megkeresés mellőzésének oka:
az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely
közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem
érinti

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem

Vasúti és Hajózási Hivatal

érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél

Vasúti és Hajózási Hivatal

magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai

vezetője

célú létesítmény működési vagy védőterületét

települési önkormányzat jegyzője
megyei kormányhivatal járási földhivatala
megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet
a tevékenység termőföldet nem érint
a tevékenység nem termőföldön valósul meg
a tevékenység erdőterületet nem érint

megyei kormányhivatal közlekedési

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, ill.

felügyelősége

annak biztonsági övezetét nem érinti

A Bányafelügyelet az 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.

a Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján,

2.

a Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján,

3.

Bt. 36. § (1) bekezdés alapján,

4.

Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján,

5.

Ket. 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2)-(3) bekezdése és 3.

számú melléklete.
A Bányafelügyeletnek a Vhr. 22. § (4) bekezdés szerint a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen
határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.
Bányavállalkozó a 112.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
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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) a) pontja és a 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, 2016. április 7.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
Értesül:
1. Hartmann és Társa Bt., 5000 Szolnok, Batthyány u. 60.
2. Hartmann László, xxxx
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
5002 Szolnok, Pf.: 25.
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, 5000 Szolnok,
József Attila u. 14.
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6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
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