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Tárgy: „Hódmezővásárhely VI.-homok” védnevű bányatelek tájrendezése  

 

Marosdömper Kft. „f.a.” 

 

6771 Szeged 

Makai út 21. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megállapítja, hogy a 

Marosdömper Kft. „f.a.” felszámolója a Cél-Org Kft. (6771 Szeged, Makai út 21., 

továbbiakban: Bányavállalkozó) a „Hódmezővásárhely VI.-homok” védnevű bányatelken 

üzemelő, a Hódmezővásárhely 0512/8 és 0512/13 hrsz.-ú ingatlanok területén elhelyezkedő 

bánya tájrendezését végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte. 

 

1. A tájrendezett bányatelek sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 

 

 

Sarokpont 

sorszáma 

Koordináták 

Y(m) X(m) 

1 753858,50 122259,54 

2 753891,82 122107,34 

3 753773,14 122033,43 

4 753655,40 121981,63 

5 753294,58 121777,33 

6 753255,79 121747,54 

7 753157,85 121710,12 

8 753142,21 121851,26 

9 753225,19 121856,20 

10 753200,96 121965,93 

11 753521,21 122047,99 

12 753514,79 122077,06 

 

 

A tájrendezett bányatelek nagysága: 0,129253 km
2
  

 

2. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a bányatelek tájrendezését a 

tájrendezési előtervvel összhangban elvégezte. 

 

Jogerős: 2014.június 27. 
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3. A tájrendezett területekkel a tulajdonosok szabadon rendelkeznek. 

 

4. A bányaüzem bezárását a Bányakapitányság az érintett bányatelken megállapítja. 

 

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal, Járási Földhivatala 

helyszíni szemle során tett szakhatósági nyilatkozata: 

 

 „A tájrendezés elfogadása ellen kifogást nem emel.” 

 

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 illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Bányavállalkozó a „Hódmezővásárhely VI.-homok” védnevű bányateleken történt 

tájrendezési munkálatok befejezését jelentette be a Bányakapitányságra. A bejelentés szerint a 

Hódmezővásárhely 0512/8 és 0512/13 hrsz.-ú ingatlanokat érintő bányászati tevékenységet 

befejezte. 

 

A Bányakapitányság a bányatelek tájrendezésének megállapítására irányuló eljárás 

megindításáról az érintett ügyfeleket szabályszerűen értesítette. Az elvégzett tájrendezési 

munkák ellenőrzésére a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4) és (4a) 

bekezdése alapján helyszíni szemlét tartott 2014. május 30-án.  

 

A Bányakapitányság a szemle során megállapította és a helyszínen felvett jegyzőkönyvben 

rögzítette, hogy a tájrendezési feladatokat az érintett területen a Bányavállalkozó 

végrehajtotta. A Bányakapitányság a helyszíni szemle megállapításait az SZBK/1292-4/2014. 

számú jegyzőkönyvben rögzítette. 

 

A Bányakapitányság Bt. 36. § (1) és 42. § (1) bekezdései, valamint a Vhr. 22. § (4) bekezdése 

alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert az érintett területen biztonság 

ellenes állapot nem áll fenn. 

 

A Bányakapitányság a szakhatóságokat a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) 

bekezdés alapján, a 3. mellékletben foglaltak szerint, figyelemmel a Vhr. 22. § (4a) 

bekezdésében megfogalmazottakra, vonta be.  

 

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: 

 

Szakhatóság megnevezése Megkeresés mellőzésének oka 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a bányabezárási műszaki üzemi tervhez 

(SZBK/2498-14/2013.) feltételek nélkül 

hozzájárult 

Erdészeti Igazgatóság az eljárás erdőt nem érint 
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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 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

igazgatója 

Az eljárás honvédelmi és katonai célú 

létesítmény működési vagy védőterületét 

nem érinti 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 

Önkéntes teljesítményértékelést jóváhagyó 

határozat száma: 21460-2-5/2013.  

települési önkormányzat jegyzője Az eljárás helyi jelentőségű védett természeti 

területet nem érint. 

 

A Bányakapitányság a bányatelek jogi jelleg törlésére jelen határozat jogerőre emelkedését 

követően intézkedik. 

 

A Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette. 

 

A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés 

illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdésében 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. számú melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. június 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   dr. Palicz András 

 bányakapitány         


