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Tárgy: Mórahalom IV. – homok bányatelek megállapítása 

 

MÓRAÚT Kft. 

 

6782 Mórahalom 

Röszkei út 44. 

 

HATÁROZAT 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MÓRAÚT Kft. (6782 

Mórahalom, Röszkei út 44.) által benyújtott kérelemre  

bányatelket állapít meg 

a következők szerint: 

 

1./ A bányatelek: 

 

1.1. védneve:   Mórahalom IV.-homok 

1.2. jogosítottjának neve: MÓRAÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

1.3. jogosítottjának székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 44. 

1.4. földrajzi elhelyezkedése: Csongrád megye, Mórahalom 

1.5. érintett helyrajzi szám: Mórahalom 0319/38 hrsz. 

1.6. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont Koordináták 

 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1 708962,680 99553,470 107,350 

2 709199,140 99739,010 105,450 

3 709293,120 99619,590 105,600 

4 709054,360 99434,090 106,900 

 

1.7. fedőlapja:   +107,50 mBf 

alaplapja:   +95,50 mBf 

területe:   0,045592 km
2
 (4 ha 5592 m

2
) 

 

A bányatelek felszíni határvonalának töréspontjait a kitermelés megkezdése előtt időálló 

jelekkel, maradandó módon kell megjelölni és gondoskodni azok fenntartásáról. 

Jogerős: 2014. március 25. 
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2./ A bányatelekben található ásványi nyersanyag: 

 

2.1. ásványi nyersanyaga:  homok 

2.2. ásványi nyersanyag kódja:  1453 

2.3. ásványi nyersanyag mennyisége: üzleti titoknak minősül, melyet a határozat  

1. számú melléklete tartalmaz 

3./ Védendő létesítmények, határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és 

határvonalai mentén: 

 

1. A bányatelek határain belül természetvédelmi, tájvédelmi területet nem található. 

Állandó vízfolyás a területen nincs. 

2. A bányatelek 1-4 határvonala mellett a 0123 hrsz.-ú út, mint védendő létesítmény 

húzódik. 

3. A bányatelek határvonalai mentén a szomszédos területek és létesítmények védelmére 

a bányatelek határvonalán belül - szakértő által meghatározott - 5 m-es védősáv és 30 

fokos határszög, valamint 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 27 fokos 

hajlású rézsű alkalmazásával határpilléreket, az 1-4 oldal mentén a szomszédos út 

esetében egyben védőpillért jelöl ki a Bányakapitányság.  

A határ- és védőpillérek méretezése a + 95,50 mBf alaplapra vonatkozik. 

 

4./ Bányaművelési technológia: 

 

 Külfejtéses bányászat, száraz és vízalóli technológiával. 

 

5./ Ingatlan igénybevételi ütemterv: 

 

A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő 

igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja. 

 

6./ Elfogadott újrahasznosítási cél: 

 

A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a sporthorgászat céljára is alkalmas 

vizes élőhely újrahasznosítási célt hagyja jóvá. 

 

7./ Tájrendezési előterv alapján meghatározható követelmények: 

 

A tájrendezési előtervben megfogalmazott tájrendezési feladatoknak megfelelően kell a 

tájrendezési munkákat elvégezni. 

 

8./ A bányatelek megállapításával kapcsolatos szakhatósági feltételek: 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

előírásai (10025-2/2014.): 

„A Mórahalmi Járási Földhivatal, mint illetékes ingatlanügyi hatóság a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) megkeresésére a 

„Mórahalom IV. - homok” vonatkozásában az SZBK/l22-3/2014. számú végzéséhez a 

termőföldvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja. 
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Amennyiben termőföld más célú hasznosítására kerül sor, úgy a termőföld igénybevétele előtt 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az 

illetékes ingatlanügyi hatóságtól köteles kérni a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezését, egyszeri földvédelmi járulék megfizetése mellett. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek helye nincs, jogorvoslati jog az 

ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen nyújtható be.” 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a 

(50.000.- Ft), melyet az 10032000-01417179-00000000 sz. számlára kell befizetni és az 

átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A042 kódszámot fel kell tüntetni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság a Móraút Kft. SZBK/122-1/2014. számon iktatott, 2014. január 

16-án benyújtott Mórahalom IV.-homok bányatelek megállapítására vonatkozó kérelmére a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

tv. (Bt.) 26. § (1) bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, valamint 

szénhidrogén föld alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és 

mélyének e célra elhatárolt részén szabad (bányatelek). 

 

A Bányakapitányság a bányavállalkozó részére SZBK/3939-2/2012. számon adott homok 

ásványi nyersanyag kutatási jogadományt a Mórahalom 0319/38 hrsz.-ú területre 

vonatkozóan. A bányatelek fektetéshez a Bányakapitányság a bányavállalkozónak az ásványi 

nyersanyag kutatásra SZBK/608-18/2013. számon jóváhagyta a kutatási műszaki üzemi 

tervét, mely alapján a kutatást elvégezte. A zárójelentést a Bányakapitányság SZBK/1847-

3/2013. számú határozatával fogadta el.  

 

A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét a 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és tartalommal 

készítette el és terjesztette be. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 1-7. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint rendelkezett. Az ingatlan nem a bányavállalkozó tulajdonában van, a határozat 5. 

pontjában a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a bányatelekkel lefedett ingatlanok 

bányászati célra történő igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadta.  

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontja szerinti határ-, és védőpilléreket a Bt. 32. § 

(2) bekezdése, illetve a Vhr. 11. § (1) és 19. § (1) bekezdése alapján a bányavállalkozó 

kérelmére, az érdekeltek meghallgatásával, a közreműködő szakhatóságok állásfoglalása 

alapján jelölte ki.  

 

A Bányakapitányság a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő 

szakhatóságok közül az alábbiakat az alább fennálló feltételek miatt nem vonta be: 
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Szakhatóság megnevezése Megkeresés mellőzésének oka 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

Az eljárás nem érint gyógyhelyet, ásvány-, 

gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet. 

kormányhivatal erdészeti igazgatósága Az eljárás erdőt nem érint. 

gyorsforgalmi út, valamint közúti 

határátkelőhely közlekedési építményei 

esetében: Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

egyéb országos közút esetében: 

kormányhivatal közlekedési felügyelőség 

Helyi közút esetében: megyei 

kormányhivatal közlekedési felügyelőség 

Az eljárás közutat vagy annak biztonsági 

övezetét nem érinti és a kérelmező az 

útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja 

sérelmesnek 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatal 

Az eljárás vasúti pályát, vagy szélső 

vágányának tengelyétől számított 100 

méteren belüli területet nem érint. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatal 

Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt 

nem érint. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

igazgatója 

Az eljárás honvédelmi és katonai célú 

létesítmény működési vagy védőterületét 

nem érinti. 

környezetvédelmi és természetvédelmi 

felügyelőség 

Az eljárással érintett tevékenység 

megkezdéséhez, bányatelek megállapításhoz 

környezetvédelmi engedély, vagy egységes 

környezethasználati engedély szükséges. 

Engedély száma: 95995-1-34/2013. 

települési önkormányzat jegyzője Az eljárás helyi jelentőségű védett természeti 

területet nem érint. 

járási hivatal járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatala 

Az eljárás régészeti lelőhelyet, régészeti 

védőövezet területét, műemléki területet 

vagy külön jogszabályban meghatározott 

esetekben műemléket nem érint. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

indokolása: 

 

„A Móraút Kft, 2014. január 16-án előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysághoz (5000 Szolnok, Hősök tere 6.), 

mint ügydöntő hatósághoz a „Mórahalom IV. – homok” engedélyezése tárgyában. 

Megállapításra került, hogy a földvédelmi eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésre került. 

A fentiek figyelembevételével a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

vonatkozó rendelkezései alapján a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint 

szakhatósági hozzájárulásomat ismételten megadtam, felhívva a figyelmet, hogy amennyiben 

a kivitelezés során mégis a termőföld más célú hasznosítására lenne szükség. úgy az 

igénybevétel előtt a kivitelező köteles kérni a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezését, egyszeri földvédelmi járulék megfizetése mellett. 
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Szakhatósági hozzájárulásom a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. 

számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak alapján került 

kiadásra.” 

 

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét: 

a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

b) a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül a kitermelést meg kell kezdeni; 

c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének; 

d) a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok 

tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló 

építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak 

megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét; 

e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme 

érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a 

művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes 

földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az 

igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell 

tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra; 

f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni; 

g) a bányatelek jogosítottja az építésügyi hatóságtól kérheti a bányatelek határai között fekvő 

házhelyekre az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, amennyiben a bányatelket az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték; 

h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a 

Bt. 26/B. § (1) bekezdésében említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a 

bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi 

jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a 

bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek; 

i) a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen 

határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja 

olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást 

köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra 

történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg. 

j) bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és 

folytatni; 

k) a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a 

bányakapitánysághoz bejelenteni; 

 

A kérelmező az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat 

befizette. 

 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1), valamint a 99. § (1) 

bekezdés, a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 

7.) GKM rendelet írja elő. 
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A Bányakapitányság hatásköre a Bt. 44. §-án, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén 

alapul. 

 

Szolnok, 2014. március 3. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

 

Kapják (tértivevénnyel): 

1. Móraút Kft., 6782 Mórahalom, Röszkei út 44. + számla + záradékolt bányatelek térkép 

2 .  Mórahalom Városi Önkormányzat, 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

3 .  MÓRAÉP Kft., 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. 

4. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal, 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 

5. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 6782 Mórahalom, Pf.: 30. 

6. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – tájékoztatásul, 

hivatali kapun 

7. Irattár 

 

Jogerőre emelkedés után kapják: 

1. Móraút Kft., 6782 Mórahalom, Röszkei út 44. 

2. MBFH, Budapest 

3. Irattár 

 


