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Határozat 

 

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

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

Boldog Sándor István krt. 4. továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelemre a 

JN/43/01614-15/2019. számú határozattal jóváhagyott, majd a JN/43/03979-12/2019. 

számon módosított, 1614-15/2019. nyilvántartási számú, Jászkisér 0260/8 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/43/01614-

15/2019. számú határozattal jóváhagyott, majd a JN/43/03979-12/2019. számon 

módosított 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 az 1614-

15/2019. nyilvántartási számú anyagnyerő hely bányafelügyeleti nyilvántartásból 

történő törléséről. 

 

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

napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni 

Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) 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 benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, 

nyilvántartási száma, PIR törzsszáma: 789389, adószáma: 15789381-2-16.) 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). 

 

I n d o k o l á s  

 

Engedélyes megbízásából a Kérelmező 2021. május 18-án az 1614-15/2019. nyilvántartási 

számú, Jászkisér 0260/8 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/43/01272-5/2020. 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 KEHOP-1.3.0-2015-00008 

azonosító projektszámú, a „Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. 

ütem” részét képező vízilétesítmények kivitelezésére, a vizek kártételei elleni 

védekezés céljából töltés építéséhez felhasználták fel, 

- a kialakított rézsűk dőlésszöge, a tájrendezett területek lejtésviszonyai a komplex 

műveleti terveknek megfelelően kerültek kialakításra, 

- a letermelt és mentett humusz visszaterítésre került, 

- az anyagnyerő hely területét a komplex műveleti tervben tervezetteknek megfelelően 

természeti környezetbe illően és az eredeti művelési ágának megfelelően, kivett 

anyaggödörnek alakították ki. 
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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 – 

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 és az eredeti 

művelési ágának megfelelően, kivett anyaggödörnek alakította ki. 

 

A Bányafelügyelet döntését az Ákr. 50. §-ban feltüntetett ügyintézési határidő számítás 

figyelembevételével, a Vhr. 1. § (4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési 

határidő betartásával adta ki. 

Kérelmező a 112.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

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

törvény (Ákr.) 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 3. 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. 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, 2021. május 27. 

 Tisztelettel: 

 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

Értesül: 

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság – Hivatali kapun 

2. AQUA-GENERAL Kft. – Hivatali Kapu 

3. Teszt Kft. – Hivatali kapun 

Véglegessé válást követően: 

1. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság – Hivatali kapun 

2. AQUA-GENERAL Kft. – Hivatali Kapu 

3. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton) 

4. Irattár 


