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Határozat 

 

 

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

(továbbiakban: Bányafelügyelet) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány 

u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. (7132 

Bogyiszló, Sió-Árvízkapu 6., levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.: 146., továbbiakban: Kérelmező) 

által benyújtott kérelemre a Szentes 0361/2 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő, JN/HF/BO/1883-

7/2018. számú határozattal (továbbiakban: Határozat) engedélyezett ásványinyersanyag-kinyerő 

hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) módosított komplex műveleti terv jóváhagyásával 

 

engedélyezi 

 

az alábbiak szerint: 

1. A Határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): 

- homok (kódja: 1453), mennyisége: 

Földtani készlet xxxx m3 

Műrevaló készlet xxxx m3 

Pillérben lekötött készlet xxxx m3 

Kitermelt készlet xxxx m3 

Kitermelhető készlet xxxx m3 
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A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam tulajdonában 

marad. A nyersanyag kizárólag a KEHOP-1.4.0-2015-00007 azonosító projektszámú, 

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című projekt Hármas-Körös bal part 0+000 – 4+342 

tkm közötti szakasza (jelenlegi nyomvonalon), 11.08. számú Szentes-öcsödi árvízvédelmi 

szakasz, Zalotai gátőrjárás, a csatlakozó Tisza bal part töltéseivel, a Hármas körös bal és a 

Maros jobb part védtöltéssel a 2.95. sz. Körös-Tisza-Maros-közi ártéri öblözet 

árvízmentesítéshez szükséges töltés építéshez, a vizek kártételei elleni védekezés céljából 

töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem 

hasznosítható. 

2. A Határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az anyagnyerő hely a Szentes 0361/2 hrsz.-ú ingatlanon, + 77,50 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. 738.531,11 156.931,73 83,04 

2. 738.736,58 157.084,21 80,24 

3. 738.802,00 157.058,20 80,13 

4. 738.954,62 156.956,31 81,00 

5. 738.949,90 156.953,92 81,00 

6. 738.943,51 156.949,92 81,00 

7. 738.935,51 156.941,13 81,00 

8. 738.985,10 156.868,89 81,00 

9. 738.724,57 156.854,70 80,17 

10. 738.597,10 156.829,64 80,44 

11. 738.569,89 156.868,32 83,02 

 

- Fedőlapja: +83,60 mBf. 

- Alaplapja: +77,50 mBf. 

- Az anyagnyerő hely területe: 0,067759 km2 (6 ha 7759 m2) 

4. A Határozat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Pillérek megállapítása: 

- A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 határvonalain kívüli 

területek védelme érdekében határpillért jelöl ki a Kérelmező által előterjesztett adatok és 

számítás alapján az anyagnyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól 

számított 5,0 m-es védősávval, 210-os határszöggel és 30-os biztonsági szöggel csökkentett, a 

védősáv terepfelszínéhez 18 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a +77,50 mBf 

alaplapig. 

-A Bányafelügyelet az anyagnyerő hely D-i részén, a Magyartés-BM-2020/1 bányaművelési 

térképen lehatárolt területen (az 1-10-9 és 1-2 határvonal 9-es sarokpont összekötő 

egyenese közötti terület) a kitermelés során lehatárolt régészeti lelőhely védelmére 

védőpillért jelöl ki 5,0 m-es védősávval, 210-os határszöggel és 30-os biztonsági szöggel 
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csökkentett, a védősáv terepfelszínéhez 18 fokos hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel a 

+77,50 mBf alaplapig. 

 

A kijelölt határpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi 

nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos. 

 

5. Jelen határozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a JN/HF/BO/1883-7/2018. számú 

határozatban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul meg kell tartani.  

 

A határozat a közléssel véglegessé válik. Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 

napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Szegedi Törvényszéknél 

(6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

(továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet 

benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint 

a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu linken keresztül. A keresetlevél benyújtásának a határozat 

hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az 

illeték megfizetéséről a Bíróság utólag rendelkezik (tárgyi illeték feljegyzési jog). 

 

Indokolás 

 

Engedélyes megbízásából Kérelmező - a 2020. május 14-én érkezett kérelemében – a Szentes 

0361/2 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő, JN/HF/BO/1883-7/2018. számú határozattal (továbbiakban: 

Határozat) engedélyezett ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) 

módosítását kezdeményezte a Bányafelügyeletnél. 

 

A Bányafelügyelet megvizsgálta a kérelmet és megállapította, hogy az megfelel 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 kérelem az anyagnyerő hely eredeti +79,50 mBf szintig terjedő műveleti 

mélységének +77,50 mBf-re történő módosítására vonatkozik. 

 

Az anyagnyerő hely létesítési és üzemeltetési engedély módosítását a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 47/B. § (3) bekezdése teszi lehetővé. 

 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, 

felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására 

megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására 

vonatkozó kötelezettségét teljesítette. 

 

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(továbbiakban: Ákr.) 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás figyelembevételével, a 

Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. § (4) bekezdésében 

meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki. 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
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Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

Az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügy része. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a 

Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 

2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú mellékletének 7. pontján alapul. A bírósági eljárás 

illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43. § (1), 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, 2020. május 25. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

Értesül: 

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság - Hivatali kapun 

2. VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. - Hivatali kapun 

3. Colas Alterra Zrt. 1113, Budapest, Bocskai út 73. 

4. ALITUM Consulting Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 

5. „eljárás során érintett magánszemély” 

6. „eljárás során érintett magánszemély” 

7. „eljárás során érintett magánszemély” 

 

Véglegessé válást követően: 

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság – Hivatali kapu 

9. VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. - Hivatali kapun 

10. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton) 

11. Irattár 


