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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
JN/HF/BO/2700-10/2017. számú határozattal engedélyezett, 2700-10/2017. nyilvántartási
számú, Tószeg 0181/39 hrsz.-ú ingatlan területén lévő ásványinyersanyag-kinyerő hely
(továbbiakban: anyagnyerő hely)
tájrendezését elfogadja és az anyagnyerő hely megszüntetését megállapítja
az alábbiak szerint:
1. Az anyagnyerő hely létesítésére és megszüntetésére vonatkozó, JN/HF/BO/270010/2017. számú határozattal jóváhagyott komplex műveleti tervben foglalt feladatok
teljesítését a Bányafelügyelet befejezettnek tekinti.
2. Az anyagnyerő helyen kimutatott kitermelhető haszonanyag mennyisége:
- képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége: xxxx m3,
ebből kitermelésre és beépítésre került:
- képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége: xxxx m3,
A területen visszamaradt készlet nagysága:
- képlékeny agyag II. (kódja: 1419), mennyisége: xxxx m3.
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3. A Bányafelügyelet jelen határozat véglegessé válását követően intézkedik a 270010/2017. nyilvántartási számú anyagnyerő hely bányafelügyeleti nyilvántartásból
történő törléséről.
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 56.000 Ft, melyet a 10032000-0141717900000000 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
A0830 kódszámot is fel kell tüntetni.
Indokolás
Engedélyes 2018. december 7-án a 2700-10/2017. nyilvántartási számú, Tószeg 0181/39 hrsz.ú anyagnyerő hely tájrendezési munkáinak befejezését jelentette be a Bányafelügyeletnek, és
egyben kérte az anyagnyerőhely megszüntetését.
A bejelentéséhez Engedélyes mellékelte az anyagnyerő hely területén végzett tevékenységet
és a kialakított végállapotot ismertető dokumentációt, mely tájrendezett végállapot térképet,
valamint a készlet kimutatást tartalmazta. A Bányafelügyelet az elvégzett tájrendezést
helyszínen ellenőrizte, melynek megállapításait a JN/HF/BO/4181-12/2018. számú
jegyzőkönyvben rögzítette.
A helyszíni ellenőrzés, a kialakult végállapotról megküldött térkép és az ahhoz csatolt
szelvények alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy:
- az anyagnyerő helyen a nyersanyag kitermelés a terület leművelését követően
befejeződött, a terület rendezett kialakítása tájba illő, biztonságellenes állapot nem
maradt vissza,
- az anyagnyerő hely területéről kitermelt nyersanyagot a Tószeg, Tisza folyó
árvízvédelmi töltés fejlesztés V/1. ütem kivitelezéséhez a vizek kártételei elleni
védekezés céljából töltés építéséhez használható kivitelezéséhez a vizek kártételei
elleni védekezés céljából töltés építéséhez használták fel,
- a kialakított rézsűk dőlésszöge, a tájrendezett területek lejtésviszonyai a komplex
műveleti terveknek megfelelően kerültek kialakításra,
- a letermelt és deponált 9.700 m3 humusz visszaterítésre került,
- az anyagnyerő hely területét képező ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője
az Engedélyes,
- az anyagnyerő hely területét a komplex műveleti tervben tervezetteknek megfelelően
természeti környezetbe illően alakították ki.
Bányafelügyelet az anyagnyerő helyen kialakított tájrendezési végállapotról beterjesztett
dokumentáció és a helyszíni szemle alapján a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(Bt.) 47/E. § (1)-(3) bekezdése alapján - a rendelkező rész 1.-3. pontjaiban foglaltak szerint –
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az anyagnyerő hely tájrendezését elfogadta és az anyagnyerő helyet megszüntette, mert az
Engedélyes az érintett területet a jóváhagyott komplex műveleti tervben foglaltaknak
megfelelően helyreállította, az érintett ingatlant természeti környezetbe illően kialakította.
Kérelmező a 112.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A fellebbezést a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (4) pontja teszi
lehetővé. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató az Ákr. 112. §, 116. § és a 118. § (3)
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 jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2),
44. § (1) bekezdése 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, 2018. december 13.
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