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Tárgy: Csongrád IV.- homok bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.
6750 Algyő
Kastélykert u. 171.
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a DÉLÚT Építő és
Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171., továbbiakban: Bányavállalkozó) a
Csongrád IV.- 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: Csongrád
0196/40 hrsz.
2. A műszaki üzemi tervben előirányzott bányabezárási és tájrendezési feladatokat 2013.
szeptember 30-ig 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. Rendelkezés a biztosítékról.
4.1. A Bányakapitányság a bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési
költségtervet, az abban szereplő x Ft (azaz x forint) biztosítéki összeggel
elfogadja.
4.2.
A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatát, amely bankgarancia, óvadék elfogadja. A Bányavállalkozó a
bankgarancia szerződést a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától
számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. 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
5000 Szolnok, Hősök tere 6.
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belül. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási
kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
5. Szakhatóságok előírásai:
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási
Földhivatala előírása (10.135-3/2013.)

5.1.

„A Csongrádi Járási Földhivatal, mint elsőfokon eljáró termőföldvédelmi hatóság, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság részére a
„Csongrád IV.- homok” védnevű bányatelek bányabezárási műszaki üzeni terv
engedélyezése tárgyú eljárásához kiadja az alábbi
TERMŐFÖLDVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST.
A „Csongrád IV.-homok” védnevű bányatelek bányabezárási műszaki üzemi terve
alapján a Csongrád külterületi 0193/28, 0193/29, 0193/31, 0193/32, 0193/33,
0193/34, 0196/3, 0196/7, 0196/8, és 0196/40 hrsz-ú termőföldek érintettek, melyből
a tényleges homokbánya lefejtés a 0196/40 hrsz-ú ingatlanon valósult meg. A
Csongrádi Járási Földhivatal a bányabezárás engedélyezési eljárásához az alábbi
kikötéssel ad szakhatósági hozzájárulást.
 A HOTARU Mérnöki és Oktatási Kft által készített Csongrád IV.- Homok
bányabezárási Műszaki Üzemi tervében nevezett Csongrád külterületi 0196/40,
hrsz-ú ingatlan eredeti állapot helyreállítását követően a Csongrádi Járási
Földhivataltól kérni kell a –szükséges munkarészek becsatolásával - a
rekultiváció elfogadását.
 Az engedélyes az ingatlan-nyilvántartásban rögzített előző állapot helyreállítását,
annak elvégzésétől számított 8 napon belül köteles bejelenteni.
 A rekultiváció kivitelezése során szomszédos termőföldek megfelelő
hasznosításának akadályoztatására nem kerülhet sor.
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az ügy érdemében
hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni
fellebbezésben támadható meg.”
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Igazgatósága előírása (15.2/3249-3/2013.)

5.2.

Növény-

és

Talajvédelmi

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint
első fokon eljáró talajvédelmi hatóság, a DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u.
171.), mint ügyfél részére a „Csongrád IV. — homok” védnevű bányatelek
bányabezárási műszaki üzemi tervéhez kiadja az alábbi
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS -t
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a
„Csongrád IV. — homok” védnevű bányatelek bányabezárási műszaki Üzemi
tervéhez szakhatósági állásfoglalást megadja az alábbi feltételek mellett:
1. A területre, mivel szántó művelési ágba lesz helyreállítva, a humuszt (a
rekultivációt megalapozó talajvédelmi terv alapján, a területen a kitermelés
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megkezdése előtt lementendő, deponálandó és védendő humuszos feltalaj
elkülöníthető volt) vissza kell teríteni.
2. A bányatelek felhagyása után a tájrendezési tervben foglaltak szerint a humuszos
talajt a bánya rekultiválása során a kialakítandó rézsű felületekre és a felhagyott
bányaudvarra kell elhelyezni.
3. A rekultiválás során a terepegyenetlenségeket meg kell szüntetni.
4. A munkagépek által előidézett talajtömörödést, a terület elhagyását követően az
eredeti pórustérfogat visszaállításával meg kell szüntetni.
5. Altalajlazítás és szántás a tömörített területeken javasolt.
6. A munkálatokkal érintett termőterületeken szántás előtt a tápanyag pótlására, az
eredeti tápanyagszint visszaállítására 30 t/ha szerves trágya kihelyezése javasolt.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek nincs helye, csak az érdemi
határozat elleni fellebbezéssel támadható.”
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség előírása (47627-4-1/2013.)

5.3.

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5000
Szolnok, Hősök tere 6.) megkeresésére, DÉLÚT Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u.
171.) kérelmére indult, a Csongrád IV. homok védnevű bányatelek bányabezárási
MÜT engedélyezésére irányuló bányahatósági eljárásban szakhatósági
hozzájárulásomat megadom.
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).”
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
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 Bányavállalkozó 2013. június 14-én a Csongrád IV.- 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 bányászati
szempontból engedélyezhető volt, mert megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
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1. Bt. 27. § (4), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett Csongrád 0196/40 hrsz.-ú ingatlan bányászati célú
igénybevételére jogosult a Bányavállalkozó.
2. Bt. 36. § (1) bekezdés és a Vhr. 22. § (1) bekezdés.
3. Vhr. 22. § (4) bekezdés.
4. 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. Az eljárásba bevont hatóságok
a szakhatósági állásfoglalásukat a következőkkel indokolták:
-

A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Földhivatala indokolása

Csongrádi Járási Hivatal Járási

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság
SZBK/1691-3/2013.számú megkeresésben kérte rendelkező részben megjelölt
„Csongrád IV. - homok” védnevű bányatelek bányabezárási műszaki üzeni terv
engedélyezése tárgyú eljárásához termőföldvédelmi szakhatósági állásfoglalásunkat.
A Csongrádi Járási Földhivatalhoz becsatolt munkarészt termőföld minőségi és
mennyiségi védelmi szempontból átvizsgálva megállapítottam, hogy a „Csongrád IV.homok” védnevű bányatelek bányabezárási műszaki üzemi terve alapján a Csongrád
külterületi 0193/28, 0193/29, 0193/31, 0193/32, 0193/33, 0193/34, 0196/3, 0196/7,
0196/8, és 0196/40 hrsz-ú termőföldek érintettek. A homokbánya lefejtés azonban
részben valósult meg a 0196/40 hrsz-ú ingatlanon. A bányászati tevékenység
megkezdése előtt a Csongrádi Járási Földhivatal termőföld időleges más célú
hasznosítást engedélyezte a 10010/2010. számon. A bányászati tevékenység felhagyását
követően a határozatban foglaltakat be kell tartani, az eredeti állapot helyreállítását,
annak befejezésétől számított nyolc napon belül hivatalomnak be kell jelenteni.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 14. § (4) bekezdése szerint:
Az eredeti állapot helyreállítását az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal
lefolytatott közös helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi. Ha az ingatlanügyi hatóság
az eredeti állapot helyreállítását elfogadta, ezzel egyidejűleg határozatot hoz a fizetendő
földvédelmi járulékról és a bírság kiszabásáról. Ha az ingatlanügyi hatóság a
helyreállítást nem fogadja el, határozatot hoz, melyben újabb határidő megjelölésével a
helyreállítás érdekében szükséges további munkák elvégzését írja elő.
A fenti kikötések betartása mellett termőföldvédelmi szempontból a szakhatósági
hozzájárulást megadtam.
Az engedélyes a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 18. § (1)
bekezdés szerinti 15 000 Ft szakhatósági közreműködés díját megfizette.
A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (2) bekezdése, a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8.§ előírásai, valamint a 338/2006 (XII.23)
kormányrendelet alapján adtam ki.
A Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala hatáskörét a földhivatalokról, a
Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.
§ (1) bekezdése illetve a 7. § (1) bekezdése határozza meg. Illetékességét a járási
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földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (12.28.)VM
rendelet 1. számú mellékletének 6.6. pontja állapítja meg.
Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésében alapul. Önálló fellebbezés a Ket 98.§ (3)
bekezdése alapján zárható ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére
figyelemmel adtam tájékoztatást.”
-

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
indokolása
„A Magyar Bányászati ós Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitányság a SZBK/169l3/20l3.
iktatószámú levelében kérte a „Csongrád IV. — homok” védnevű bányatelek
bányabezárási
műszaki üzemi tervének engedélyezése tárgyában szakhatósági állásfoglalásunkat. A dr.
Farsang Andrea által készített mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő,
rekultivációt megalapozó talajvédelmi terv, valamint a HOTARU Mérnöki és Oktatási
Kft. által készített bányabezárási műszaki üzemi terv dokumentációinak átvizsgálása
után megállapítottam, hogy a bányabezárási műszaki üzemi terv talajvédelmi
szempontból elfogadható. A csatolt dokumentumok megfelelnek a 2007. évi CXXIX
tv., valamint a 90/2008 FVM rendelet előírásainak. A fenti feltételekkel talajvédelmi
szakhatósági állásfoglalásomat megadom. A 2013. július l0-én tartott helyszíni szemle
alapján a bányabezárási műszaki üzemi tervet jóváhagyom.
A szakhatósági állásfoglalást a 2004. évi CXL tv., a 2007. évi CXXIX. tv, valamint a
rendelkezésre álló dokumentációk alapján adtam ki bányabezárási műszaki üzemi terv
engedélyezési eljáráshoz.”

-

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Felügyelőség indokolása

Természetvédelmi

és

Vízügyi

„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság a SZBK/16913/2013. iktatószámú megkereső levelében felügyelőségünk szakhatósági állásfoglalását
kérte a Csongrád IV. homok védnevű bányatelek bányabezárási MÜT engedélyezése
vonatkozásában.
A Csongrád IV. homok bányatelek engedélyezett összterülete 20 ha 4832 m2. A
bányatelek fedőlapja: +82,50 mBf., alaplapja: +86,00 mBf. A vállalkozó a homokbánya
külszíni letermelést részlegesen elvégezte (Csongrád, 0196/40 hrsz.), a bányatelek többi
területén bányászati tevékenységet nem végzett. A leművelt területen az előirányzott
tájrendezési feladat elvégzésre került a bányászattal érintett területen. A bányászati
tevékenység talajvízszint feletti réteget érintett.
A felügyelőségre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a
bányabezárás, tájrendezés elfogadása megfelel a felügyelőség hatáskörébe tartozó
jogszabályi előírásoknak, környezetvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket nem sért.
A Csongrád IV.–homok védnevű bányatelek a Natura 2000 hálózatnak nem része, nem
minősül védett természeti területnek. A bányabezárás a természet- és tájvédelmi
előírásokhoz illeszkedik.
Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6/A
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§ (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. június 24. 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.
Tekintve, hogy az eljárás során a 47627-4-2/2013. szám alatt kiadott végzéssel az
ügyintézési határidő 15 nappal meghosszabbításra került, a felügyelőség ügyintézési
határideje 2013. augusztus 8.
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 Bányakapitányság a döntéshozatalhoz a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat az alábbi
fennálló feltételek miatt nem vonta be:
Szakhatóság megnevezése:
kormányhivatal erdészeti igazgatósága
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
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
igazgatója
települési önkormányzat jegyzője

Megkeresés mellőzésének oka:
az eljárás erdőt nem érint
az eljárás közutat vagy annak biztonsági
övezetét nem érinti

az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt
nem érint
az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40
m-nél magasabb építmény
az eljárás honvédelmi és katonai célú
létesítmény működési vagy védőterületét
nem érinti
az eljárás helyi jelentőségű védett természeti
területet nem érint
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Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján 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 7.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. DÉLÚT Kft., 6750 Algyő, Pf.: 4. + A jóváhagyott MÜT 1 példánya + számla
2. x
3. Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/B.
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 6801
Hódmezővásárhely, Pf.: 99.
5. ATVKTVF – hivatali kapun
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően)
7. Irattár
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