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Tárgy: „Hódmezővásárhely VII. – homok” védnevű bányatelket megállapító határozat 

kijavítása 

 

Maczelka és Társa Kft.  

 

1143 Budapest 

Besnyői u. 13. 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) Maczelka és Társa Kft. 

(1143 Budapest, Besnyői u. 13., továbbiakban: Bányavállalkozó) részére a 

„Hódmezővásárhely VII.- homok” védnevű bányatelket megállapító 5631/2000. számú 

határozatát (továbbiakban: Határozat) - számítási hiba miatt - a Bányavállalkozó kérelmére 

 

kijavítja 

 

a következők szerint: 

 

1. A Határozat 3.2. pontjában szereplő bányatelek határvonal töréspontjainak helyes felszíni 

koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont  Koordináták 

sorszáma Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 753 314,20 121 751,78 84,68 

2. 753 362,97 121 774,82 84,42 

3. 753 460,52 121 829,42 82,63 

4. 753 471,82 121 824,73 81,51 

5. 753 514,22 121 838,32 81,05 

6. 753 637,77 121 443,43 83,72 

7. 753 626,10 121 440,62 83,52 

8. 753 434,72 121 366,39 82,69 

 

 

2. A Határozat 3.3. pontjában szereplő bányatelek alaplapjának és fedőlapjának helyes 

értékei: 

 Alaplap: + 79,00 mBf 

 Fedőlap: + 86,53 mBf 

 

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

Jogerős: 2014. május 16. 
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I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó a 2014. május 8-án érkezett és SZBK/1283-1/2014. számon iktatott 

levelében kérte a „Hódmezővásárhely VII.- homok” védnevű bányatelek megállapító 

határozat kijavítását a Bányakapitányságtól, a bányatelek sarokpontok Z koordinátáinak, 

alaplapjának és fedőlapjának tekintetében. 

A Bányakapitányság a „Hódmezővásárhely VII.- homok” védnevű bányatelket az 5631/2000. 

számú határozatával állapította meg. 

 

A Bányavállalkozó a térképészeti felmérés és felülvizsgálat eredményeként megállapította, 

hogy a bányatelek sarokpontjainak Z koordinátái, a bányatelek alap- és fedőlapja - számítási 

hiba miatt - pontatlanul került meghatározásra a bányatelek megállapításakor, ezért kérte a 

pontos sarokpont koordináták, alaplap és fedőlap határozatban történő kijavítását. A hibás 

alaplap értéke: +81,00 mBf, a hibás fedőlap értéke: +87,80 mBf volt a bányatelek megállapító 

határozatban. 

 

A Bányakapitányság a kérelmet megvizsgálta és a fentiek miatt döntött az 5631/2000. számú 

határozatának a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerinti kijavításáról. 

 

A határozat kijavítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 81/A. § (1) bekezdése biztosítja. 

 

A Bányakapitányság határozatát az eljárás megindítását követő 8 napon belül meghozta, ezért 

Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte az ügyfelek értesítését. 

 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki. 

 

A Bányakapitányság határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 44. § (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. május 12. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

 

 

 
 


