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Tárgy: Szeged V.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása 

 

 

Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. 

 

1146 Budapest 

Cházár András u. 9. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a „SZEVIÉP” Zrt. „f.a.” 

(továbbiakban: Bányavállalkozó) felszámolójának a Cash&Limes Vagyonkezelő és 

Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) a Szeged V.- homok védnevű 

bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett bányabezárási 

műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja 

 

a következő feltételekkel: 

 

1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Szeged 

01389/1 hrsz. 

2. A műszaki üzemi tervben előirányzott bányabezárási és tájrendezési feladatokat 2014. 

április 1-jéig kell végrehajtani. 

3. A bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a tájrendezés 

befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak 

bejelenteni, a bányatelek területén lévő ásványvagyon elszámolással együtt, kérve 

annak elfogadását. 

4. A Bányakapitányság ásványi nyersanyag kitermelését nem engedélyezi. 

5. Rendelkezés a biztosítékról. 

5.1. A Bányakapitányság a korábban letétbe helyezett x Ft (azaz x forint) 

biztosítéki összeget továbbra is elfogadja. 

5.2.  A biztosítékadás módja óvadék vagy bankgarancia lehet. A Bányavállalkozó 

óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni és 

az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak 

megküldeni a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon 

belül köteles. Bankgarancia esetén a bankgarancia szerződést a határozat jogerőssé 

és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a 

Jogerős: 2013. szeptember 6. 
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Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

6. Szakhatóságok előírásai: 

6.1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

előírása (10294-3/2013.) 
 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Magyar 

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

megkeresésére, a SZEVIÉP Zrt. „fa.” felszámolójának a Cash&limes Vagyonkezelő és 

Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) kérelmére a „Szeged V. -homok” 

védnevű bányatelek bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervvel kapcsolatos 

szakhatósági megkeresés tárgyában 

termőföldvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint megadja: 

A Szegedi Járási Hivatal a bányabezáráshoz és a tájrendezéshez tervdokumentációban 

foglaltak alapján hozzájárul. 

A mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz — tekintettel arra, hogy a 

Szegedi Járási Földhivatal 11922-4/2009. számú határozatában a Szeged II. kerület 

01389/1 helyrajzi számú földrészletből 18500 m
2
 nagyságú szántó művelési ágú 2 

minőségi osztályú és 41500 m
2
 nagyságú, szántó művelési ágú 3 minőségi osztályú 

termőföld eredeti állapotba történő visszaállítására kötelezte az igénybevevőt — 

talajvédelmi terv benyújtása szükséges. 

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

ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen nyújtható be.” 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

kiegészített előírása (10294-5/2013.) 
 

 „A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Magyar 

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

megkeresésére, a SZEVIÉP Zrt. „fa.” felszámolójának a Cash&lirnes Vagyonkezelő és 

Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) kérelmére a „Szeged V. -homok” 

védnevű bányatelek bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervvel kapcsolatos 

szakhatósági megkeresés tárgyában a bányafelhagyási, tájrendezési térkép módosításával 

kapcsolatosan 

termőföldvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint megadja: 

A Szegedi Járási Földhivatal a 10294-3/2013. számú szakhatósági hozzájárulásában 

foglaltakat fenntartja. 

A bányatelek területén a Szeged-Öthalom Ql0 földtani szelvény ideiglenes védetté 

nyilvánítása ellen kifogást nem emel. 

A mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tevő rekultiváció elvégzéséhez benyújtott 

talajvédelmi tervet a változásoknak megfelelően módosítani szükséges. 

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

ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság határozata ellen nyújtható be.” 
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6.2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

előírása (15.2/1826-2/2013.) 
 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint 

talajvédelmi hatóság, a Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, 

András u. 9.), mint ügyfél bányatelek bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi 

terv engedélyezés ügyében, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki 

Bányakapitányság SZBK/636-11/2013. számú megkeresésre kiadja az alábbi 

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST: 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a „Szeged 

V.-homok” védnevű, a Szeged 01389/1 hrsz.-ú, 11,6989 ha nagyságú területen lévő 

bánya bezárási és tájrendezési üzemi terv engedélyezéséhez, a megküldött 

dokumentációk alapján, a talajvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását megadja, 

az engedélyezéshez hozzájárul az alábbi kikötésekkel: 
- A bányatelek területére, a korábban letermelt és jelenleg depóniában tárolt 34491 m

3
 

humuszt vissza kell teríteni, 

- A rézsűket a tervnek megfelelően kell kialakítani, úgy hogy a terület biztonságosan 

átművelhető legyen. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az érdemi 

határozat elleni fellebbezésben támadható.” 

 

6.3. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség előírása (48414-4-6/2013.) 

 

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000 Szolnok, 

Hősök tere 6.) megkeresésére, a „Szeviép” Zrt. „f.a.” felszámolója Cash&Limes 

Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. kérelmére indult, a Szeged V. homok bányatelek 

területén üzemelő külfejtéses bányaüzem bányabezárási Műszaki Üzemi Terve 

elfogadására irányuló bányahatósági eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom, 

 

 az alábbi feltételekkel: 
 
Hulladékvédelem: 

1. A bánya területen lévő hulladékokat engedéllyel hulladékkezelőnek, hulladék 

közvetítőnek, vagy hulladék kereskedőnek szabad átadni. 

2. A létesítés során a munkálatokból (beleértve az anyagmozgatást is) eredő diffúz 

kiporzást a legminimálisabb szintre kell korlátozni a szükséges műszaki intézkedések 

megtételével. 

 

Természetvédelem: 

3. A Szeged-Öthalom Alapszelvény (Q-10) megnevezésű alábbi EOV koordináta 

párokkal határolt területét - a bányafelhagyási, tájrendezési tervtérképen az A1, A2, A3, 

A5, A6, A7 pontokkal jelölt területet - a tájrendezés nem érintheti. 
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 X_EOV Y_EOV Z 

1. 731153,418 105130,791 80,369 

2. 731097,647 105207,856 82,53 

3. 731114,084 105221,623 81,911 

4. 731170,309 105142,069 82,393 

5. 731183,448 105150,762 81,705 

6. 731195,186 105059,752 77,832 

7. 731239,158 105104,785 78,354 

 

Az előbb részletezett területen tilos minden olyan tevékenységet folytatni, végezni, 

mely az itt található földtani természetvédelmi, ősrégészeti és élővilág védelmi 

szempontból jelentős érték megsemmisítésével, károsításával járna! 

 

4. A fent megjelölt terület körül 45
o
-os dőlésű rézsűvel határpillért, és 5 m széles 

védősávot (védőidomot) kell kialakítani. 

5. A tájrendezési munkát a védett és fokozottan védett madárfajok védelme érdekében 

szeptember 1. - április 1. közötti időszakban kell elvégezni. A tájrendezési munka 

elkezdését hatóságomnak és a Kiskunsági Nemzeti Parknak (természetvédelmi kezelő) 

írásban be kell jelenteni. 

Vízvédelem: 

6. A leművelt területen elvégzett tájrendezési munkálatokat követően igazolni kell, hogy 

a területen összefüggő vízfelület nem maradt vissza, továbbá, hogy a tájrendezési tervben 

foglalatlak szerint történt a rekonstrukciós munkálatoknak az elvégzése, valamint a terület 

mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba került. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44.§ (9) bekezdése 

alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen 

benyújtott fellebbezésben lehet. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett 

igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a (14.000 Ft).” 

 

6.4. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (890-1/2013/hho) 
 

„A Szolnoki Bányakapitányság (5001 Szolnok Pf.:164) SZBK/636-3/2013. hivatkozási 

számon megküldött szakhatósági megkeresésére, a Cash&Limes Zrt. (1146 Budapest, 

Cházár A. u. 9.) által kérelmezett “Szeged V-homok” védnevű bányatelek bányabezárási 

és tájrendezési műszaki üzemi terve tárgyában az alábbi végzést hoztam: 

A megkeresés szerinti ügyben indított szakhatósági eljárást hatáskör hiányában 

MEGSZÜNTETEM. 

Ezen végzés 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 Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét 

a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló 
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szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a 

továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A057 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

INDOKOLÁS 

 

A „SZEVIÉP” Zrt. „f.a.” felszámolója a Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. 

(1146 Budapest, Cházár András u. 9.) 2013. február 11-én a Szeged V.- homok bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre bányabezárási műszaki üzemi tervet 

(MÜT) nyújtott be. 

 

A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §, 36. § és 42. §-a, 

valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §, 14. §, 

22. § és 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos, ezért 

hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A határidőben történt pótlást követően bányászati 

szempontból engedélyezhető volt a kérelem, mert megfelelt a jogszabályokban előírtaknak. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1. Bt. 27. § (4), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett 

bányászati tevékenységgel érintett Szeged 01389/1 hrsz.-ú ingatlan bányászati célú 

igénybevételére jogosult a Bányavállalkozó. 

2. Bt. 36. § (1) bekezdés és a Vhr. 22. § (1) bekezdés, figyelemmel az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 

szakhatósági állásfoglalásban foglaltakra. 

3. Vhr. 22. § (4) bekezdés. 

4. A Bányavállalkozó ásványi nyersanyagot nem kíván kitermelni. 

5. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések 

figyelembevételével döntött.  

 

A bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása eljárásban részt vevő szakhatóságokat a 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete szabályozza. A Bányakapitányság 2013. 

március 21-én kelt SZBK/636-11/2013. számú levelével kereste meg a szakhatóságokat. Az 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. 

április 5-én érkezett 48 807-2-4/2013. számú végzésében tájékoztatta a Bányakapitányságot, 

hogy a területen található Szeged-Öthalom Q10 földtani alapszelvénnyel kapcsolatban 

ideiglenes védettségi eljárás zajlik. Ezért szükséges volt a bányafelhagyási, tájrendezési 

térkép módosítása, amit a Kérelmező a Bányakapitányság részére 2013. június 12-én 

megküldött. A Bányakapitányság a bevont szakhatóságok közül az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget SZBK/636-20/2013. 

számon a térképekkel kiegészített szakhatósági állásfoglalás kérésével ismételten megkereste. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát SZBK/636-

21/2013. számú, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási 

Földhivatalát SZBK/636-22/2013. számú végzésében kereste meg azzal, hogy nyilatkozzanak, 

hogy a korábbi állásfoglalásukat fenntartják-e, vagy kiegészítik a Szeged-Öthalom Q10 

földtani alapszelvény ideiglenes védetté nyilvánítására figyelemmel. Az eljárásba bevont 

hatóságok a szakhatósági állásfoglalásukat, kiegészített állásfoglalásukat a következőkkel 

indokolták: 
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- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

indokolása 

 

„A SZBK/636-11/2013. iktatószámon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatal Járási Földhivatalához 2013. március 25-én érkezett a Magyar Bányászati és 

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

megkeresésére, a SZEVIÉP Zrt. „fa.” felszámolójának a Cash&Limies Vagyonkezelő és 

Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) kérelmére a „Szeged V. -homok” 

védnevű bányatelek bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervvel kapcsolatos 

szakhatósági megkeresés. 

A szakhatósági megkeresés a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A § (2) bekezdésében 

foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján történt. A szakhatósági 

állásfoglalás kiadásáért járó eljárási díj megfizetésének a Szeviép Investment Befektetési 

és Vagyonkezelő Holding Kft, (6723 Szeged, Római krt. 21.) a 2013. március 26-án 

kiállított V0601/2013/0000030 számú számlával igazoltan eleget tett. 

A Szegedi Járási Földhivatal 11922-4/2009. számú határozatában a Szeged II. kerület 

01389/1 helyrajzi számú földrészletből 18500 m
2
 nagyságú szántó művelési ágú 2 

minőségi osztályú és 41500 m
2
 nagyságú, szántó művelési ágú 3 minőségi osztályú 

termőföld eredeti állapotba történő visszaállítására kötelezte az igénybevevőt. A 

hivatkozott határozatban foglaltak határideje 2012. október 01. napján lejárt. A termőföld 

eredeti állapotába történő visszaállítása ügyében jelenleg a Szegedi Járási Földhivatalnál 

10168/2013. számon eljárás folyik, amelynek keretében a mezőgazdasági hasznosítást 

lehetővé tevő rekultivációhoz talajvédelmi tervet szükséges benyújtani. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A 

kötelezett az eredeti állapot helyreállítását — annak elvégzését követő 8 napon belül — 

köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. A bejelentés alapján az ingatlanügyi 

hatóság helyszíni szemlét tart, a helyreállítás elfogadása esetén dönt a fizetendő 

földvédelmi járulék és bírság kérdésében, vagy újabb határidő megjelölésével a 

helyreállítás érdekében szükséges további munkák elvégzését írja elő.” 

A fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint, a benyújtott 

bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv alapján a bányabezáráshoz és a 

tájrendezéshez a Szegedi Járási Földhivatal hozzájárul. 

A jelen állásfoglalás csak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki 

Bányakapitányság „Szeged V. -homok” védnevű bányatelek bányabezárási és 

tájrendezési műszaki üzemi tervvel kapcsolatos ügyiratra vonatkozik, nem használható fel 

és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. 

A Szegedi Járási Földhivatal hatáskörét a Tfvt. 9. § (1) bekezdése, a földhivatalokról, a 

Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-

nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdése, illetékességét pedig ugyanezen jogszabály 3. § (4) bekezdése és a 

149/2012. (XII.28.) VM rendelet 1. sz. melléklet 6/3. pontja állapítja meg. 

A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján: „A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, 

állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

A szakhatósági állásfoglalás a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A § (2) 

bekezdésében, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §, 17. 

§ (4) 18. § (1) valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján került 

kiadásra.” 

 

- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala 

kiegészített állásfoglalásának indokolása 
 

 

„A SZBK/636-22/2013. iktatószámon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatal Járási Földhivatalához 2013. június 24-én érkezett a Magyar Bányászati és 

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

megkeresésére, a SZEVIÉP Zrt. „fa.” felszámolójának a Cash&Limes Vagyonkezelő és 

Felszámoló Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.) kérelmére a „Szeged V. -homok” 

védnevű bányatelek bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv engedélyezése 

során a bányafelhagyási, tájrendezési térkép módosításával kapcsolatos szakhatósági 

megkeresés. 

A szakhatósági megkeresés a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A (2) bekezdésében 

foglaltak, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. CXL. törvény (Ket.) 44. (1) bekezdése alapján történt. 

A szakhatósági állásfoglalás kiadásáért járó eljárási díj megfizetésének a Szeviép 

Investment Befektetési és Vagyonkezelő Holding Kft. (6723 Szeged, Római krt. 21.) a 

2013. március 26-án kiállított V0601/2013/0000030 számú számlával igazoltan eleget 

tett. 

A Szegedi Járási Földhivatal 11922-4/2009. számú határozatában a Szeged II. kerület 

01389/1 helyrajzi számú földrészletből 18500 m
2
 nagyságú szántó művelési ágú 2 

minőségi osztályú és 41500 m
2
 nagyságú, szántó művelési ágú 3 minőségi osztályú 

termőföld eredeti állapotba történő visszaállítására kötelezte az igénybevevőt. A 

hivatkozott határozatban foglaltak határideje 2012. október 01. napján lejárt. A termőföld 

eredeti állapotába történő visszaállítása ügyében jelenleg a Szegedi Járási Földhivatalnál 

10168/2013. számon eljárás folyik, amelynek keretében a mezőgazdasági hasznosítást 

lehetővé tevő rekultivációhoz a Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. (1146 

Budapest, Cházár András u. 9.) talajvédelmi tervet nyújtott be. 

A módosított bányafelhagyási, tájrendezési térkép alapján, valamint az eredeti 

tervdokumentációban foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A jelen állásfoglalás csak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki 

Bányakapitányság „Szeged V. -homok” védnevű bányatelek bányabezárási és 

tájrendezési műszaki üzemi tervvel kapcsolatos ügyiratra vonatkozik, nem használható 

fel és nem is helyettesíti az egyéb kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. 

A Szegedi Járási Földhivatal hatáskörét a Tfvt. 9. (1) bekezdése, a földhivatalokról, a 

Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-

nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 

(1) bekezdése, illetékességét pedig ugyanezen jogszabály 3. § (4) bekezdése és a 

149/2012. (XII.28.) VM rendelet 1. sz. melléklet 6/3. pontja állapítja meg. 

A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján: „A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, 

állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve 

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

A szakhatósági állásfoglalás a 267/2006. (XII,20.) Korm. rendelet 4/A (2) bekezdésében, 

továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § 17. § (4) 18. § (1) 

valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján került kiadásra.” 
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- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

indokolása 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/636- 

11/2013. számú levelében, kérelemmel fordult hatóságunkhoz, „Szeged V-homok” 

védnevű, a Szeged 01389/1 hrsz.-ú, 11,6989 ha nagyságú területen lévő bánya bezárási és 

tájrendezési üzemi terv engedélyezéséhez szükséges talajvédelmi szakhatósági 

állásfoglalásért. 

A megküldött dokumentáció alapján a kérdéses területet szántóként kívánják 

későbbiekben hasznosítani. A bányaművelés során letermelt humuszos talajt a területre az 

alapszint kialakítása után egyenletes vastagságban vissza kell teríteni. A rézsűket úgy kell 

kialakítani, hogy gépekkel biztonságosan átjárhatóak legyenek. 

A terület időleges kivonásának megszüntetésekor, a 90/2008 (VII. 18.) FVM rendelet 

előírásainak megfelelő rekultivációs tervet kell benyújtani hatáságunknak. 

A leírtaknak megfelelően, talajvédelmi szempontból hozzájárulok a bánya bezárási és 

tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyásához. 

Kérelmező megfizette a 63/2012. (VII.2) VM rendelet 12.2.2.3.-ban a bányaüzem bezárási 

és tájrendezési MÜT jóváhagyásához kapcsolódó talajvédelmi eljárási díját - 30000 Ft-. 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság kérelme 2013. 

március 25.-én érkezett hatóságunkhoz. A 2004. évi CXL. Törvény 33.§ (8) bekezdése 

szerint a szakhatóság eljárásra irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. 

A szakhatósági állásfoglalást a 2007. évi CXXIX. törvény, a 267/2006.(XII.20.) 

kormányrendelet, valamint a 2004. évi CXL. törvény előírása alapján adtam ki bánya 

bezárás és a tájrendezési üzemi terv engedélyezési eljáráshoz.”  

 

- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

SZBK/636-21/2013. iktató számú megkeresésére tett nyilatkozata 
 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint 

talajvédelmi hatóság a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 

(5000 Szolnok, Hősök tere 6.), kérelmére a Cash & Limes Vagyonkezelő és Felszámoló 

Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.), mint a SZEVIEP Zrt. „fa” felszámolója által 

kezdeményezett, bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv engedélyezése 

ügyében, az alábbi talajvédelmi nyilatkozatot adja: 

A Szeged V.-homok védnevű bányatelek Szeged 01389/1 hrsz.-ú, 11,6989 ha nagyságú 

területre vonatkozó- bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv engedélyezési 

eljárásához 2013.április 8.-án, 15.2/1826-2/2013. iktatószámon kiadott talajvédelmi 

állásfoglalásban leírtakat fenntartja, a Szeged-Öthalom Q10 földtani szelvény ideiglenes 

védetté nyilvánítása mellett is. 

A nyilatkozatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 

kérelme, a 2007. évi CXXIX. Törvény, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A (2) 

bekezdés, valamint a 2004. évi CXL. Törvény alapján adtam ki.” 

 

- Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség indokolása 
 

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/636-11/2013. 

sz. megkeresésében felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását kérte a „Szeviép” Zrt. 

„f.a.” felszámolója Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt. kérelmére indult, a 

Szeged V. homok bányatelek területén üzemelő külfejtéses bányaüzem bányabezárási 

Műszaki Üzemi Terve elfogadása kapcsán. 
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A kérelemhez csatolt műszaki üzemi tervből az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a rendelkező 

részben megadott előírások betartása mellett a bányászati tevékenység befejezése 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket nem sért.  

 

A 2012. évi CLXXXV. tv. 31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről az általa 

üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben alkalmazott előkezelő, hasznosító vagy 

ártalmatlanító eljárás, a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, a hulladék 

közvetítőnek történő átadása, a hulladék kereskedőnek történő átadása útján gondoskodik. 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a 

levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, 

amely légszennyezettséget okoz. 

 

A Szeged 01389/1 hrsz.-ú ingatlanon, Szeged-Öthalom Alapszelvény megnevezésű, a 

Szeged V. homokbánya területén található, Q-10 számú, földtani alapszelvény az Öthalmi 

úti volt orosz laktanyától ÉK-re 800 m-re lévő homokbányát a Magyar Tudományos 

Akadémia X. Osztálya Rétegtani Bizottsága Q10 kataszteri számon országos jelentőségű 

földtani alapszelvénynek minősítette. A feltárt képződmény az Alföldi Lösz Formációba 

(a Q1) sorolható felső-pleisztocén löszös homok, agyagos aleuolit, amely több szintben 

tartalmaz tömegesen puhatestű faunát, továbbá jelentős paleolit régészeti lelőhely, és 

védett madarak élőhelye is egyben. 

 

A Szeged-Öthalom területén található Q-10 számú földtani alapszelvény védetté 

nyilvánítási eljárása folyamatban van. 

 

A lehatárolt EOV-koordináta párokkal jelzett terület védelemre tervezett földtani 

alapszelvény, amelyet a bányabezárás és tájrendezés során épen, jelenlegi állapotában 

meg kell hagyni. A rendelkező részben a korlátozást (3. -4. pont) az indokolta, hogy abban 

az esetben, ha a fenti földtani természetvédelmi, ősrégészeti és élővilág védelmi 

szempontból jelentős alapszelvény védelme nem valósul meg, mert időközben engedély 

nélkül a bánya területén pl. földmunkát végeznek, vagy elhordják az alapszelvényt, az 

ellentétes a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (Tvt.) 19. § (1) és (2) 

bekezdéseivel: 

 

„(1) A földtani természeti értékek védelme a tájvédelmet, továbbá az élettelen és meg nem 

újítható természeti erőforrások és az élővilág létfeltételeinek megóvását szolgálja. A 

földtani természeti értékek általános védelme kiterjed a földtani, felszínalaktani 

képződményekre, ásványokra, ásványtársulásokra, ősmaradványokra. 

(2) A természeti érték igénybevételével járó tevékenység, így különösen a beruházás, 

építés, létesítés tervezése, kivitelezése során biztosítani kell, hogy a földtani természeti 

értékek, valamint a nyilvántartott ásványvagyon csak a lehető legkisebb mértékben 

károsodjon.” 

 

A terület védett és fokozottan védett madarak (fecske, gyurgyalag) fészkelő helye, melyek 

jelentős számban találhatók a területen. A védett és fokozottan védett élő szervezetek 

védelme érdekében az 5. számú előírást, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény (Tvt.) 8.§ (1);  9.§ (1); 17.§ (1), 42. § (1) és 43.§ (1) bekezdésében pontjaiban 

foglaltak alapján írtam elő. 



 

SZBK/636-30/2013. 

10 / 12 

 

 

A rendelkező rész vízvédelmi szempontú előírását az ügyfél által 2013. július 31. napján 

érkezett nyilatkozatában foglaltak igazolására kérjük csatolni, mely szerint a korábban 

elfogadott tájrendezési terv alapján valósította meg a tájrendezést és ezzel összhangban a 

területen összefüggő vízfelület ezen munkák elvégzését követően nem marad vissza. 

 
Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A § 
(1) bekezdése és 1. sz. melléklet VI. fejezet 8.2. pontja szerint a bányászati 
szakigazgatással kapcsolatos eljárásban a felügyelőség szakhatósági közreműködéséért 
fizetendő 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta. 
 
A kérelem 2013. május 30. napján érkezett a felügyelőségre. A Ket. 33. § (1) bekezdése és 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerint 

a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap.  

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a 

hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

 

A kérelem vizsgálata során tényállás tisztázása vált szükségessé, így felügyelőségünk 

48414-4-1/2013. számú, valamint 48414-4-3/2013. számú végzésben víz-és talajvédelmi 

szempontból, valamint természetvédelmi szempontból 2013. augusztus 5. határidő 

megjelölésével hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. 

A fentebb megjelölt tényállást tisztázó végzésre válaszolva az ügyfél 2013. július 31. 

napján eleget tett hiánypótlási kötelezettségének. 
 
Az eljárást az ügy bonyolultságára tekintettel, az ügyben felmerült tényállási elemek 
összetett értékelése érdekében egy alkalommal 48414-4-2/2013. sz. végzésünkben 15 
nappal meghosszabbítottuk.  
 

A felügyelőség szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, 

ezért a Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. 
 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) 

bekezdése zárja ki. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM 

rendelet 6/A. § (2) bekezdése írja elő. 
 
A felügyelőség a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 
megküldését. 
 
A Felügyelőség illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg. 
 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
alapján a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.” 

 

- A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal indokolása 
 

„A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/636-3/2013. hivatkozási számon szakhatósági 

megkeresést küldött “Szeged V-homok” védnevű bányatelek bányabezárási és 

tájrendezési műszaki üzemi terve tárgyában. 
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A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi 

bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét 

nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. 

Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának 

(3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11, pontja, a végzés elleni önálló 

jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

 

A Bányakapitányság a döntéshozatalhoz a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat az alábbi 

fennálló feltételek miatt nem vonta be: 

 

Szakhatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

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  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 

és Hajózási Hivatal 

az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt 

nem érint 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 

m-nél magasabb építmény 

települési önkormányzat jegyzője az eljárás helyi jelentőségű védett természeti 

területet nem érint 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét 

és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete 

állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. augusztus 14. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 
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Kapják: (tértivevénnyel)  

1. Cash&Limes Vagyonkezelő és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár András út 9. + A 

jóváhagyott MÜT 1 példánya + számla 

2 .  x 

3 .  x 

4. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1. 

5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.: 25. 

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 6801 

Hódmezővásárhely, Pf.: 99. 

7. Szeged Járási Földhivatal Járási Földhivatala, 6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43. 

8. ATVKTVF – hivatali kapun 

9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően) 

10. Irattár 

 


