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Tárgy: „Kecskemét V.-homok” védnevű bányatelek módosítása 

 

Kovács Mihály e.v. 

 

xxxx 

xxxx 

Jogerőssé vált: 2014. február 28-án 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Kovács Mihály e.v. (xxxx; 

továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a 8856/1998. számú határozattal 

megállapított és 7449/2004. számon módosított, majd SZBK/3312/2/2009. számú határozattal 

kijavított „Kecskemét V.- homok” védnevű bányatelket (Kecskemét 0343/45 hrsz.) 

 

módosítja (bővíti) 

 

a következők szerint: 

 

1./ A bányatelek: 

 

     1.1. védneve:                    Kecskemét V.-homok 

     1.2. ásványi nyersanyaga:  homok, kódszáma: 1453 

     1.3. kitermelési módja:  külfejtés. 

 

2./ A bányatelek jogosítottjának: 

 

     2.1. neve:   Kovács Mihály e.v. 

     2.2. székhelye:   xxxx 

 

3./ A bányatelek adatai: 

 

     3. 1. A földrajzi helye: - Bács-Kiskun megye, 

- Kecskemét megyei jogú város 0343/45 hrsz.-ú külterületi 

ingatlan. 
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     3.2. A bányatelek határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

 

A 

 töréspontok 

száma 

 

EOV 

 

Balti feletti 

 

Y (m) X (m) Z (m) 

1. 699 666,33 181 334,73 124,10 

2. 699 879,92 181 310,58 125,77 

3. 699 796,91 181 133,47 125,62 

4. 699 791,13 181 136,60 125,73 

5. 699 776,79 181 109,27 126,33 

6. 699 783,83 181 105,54 126,43 

7. 699 735,98 181 003,45 124,50 

8. 699 686,60 181 026,60 124,68 

9. 699 485,51 181 120,57 125,13 

10. 699 506,49 181 191,99 125,33 

11. 699 639,52 181 310,78 123,88 
 

A bányatelek felszíni határvonalának töréspontjait időálló jelekkel maradandó módon kell 

megjelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról. 

 

     3.3. fedőlapja:    +125,80 mBf. 

            alaplapja:  +120,50 mBf., illetve +116,00 mBf. a 8.-9.-10.-11.-21’.-20’.-28’.-8. 

töréspontokat összekötő egyenesek által lehatárolt területen a               

Km.-V/Bt.3/2013. nyilvántartási sorszámú bányatelek módosítási 

térképen ábrázoltaknak megfelelően, figyelemmel az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 49475-4-

3/2013. számú működési engedélyét. 

     3.4. területe:      0,075925 km
2 

 (7 ha 5925 m
2
) 

     3.5. A bánya főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített. 

     3.6. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, melyet a 

határozat 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

4./ Védendő létesítmények: 

 

4.1. A bányatelek határain belül védendő létesítmény, természetvédelmi, tájvédelmi  

területet nem található. Állandó vízfolyás a területen nincs. 

 

4.2. A bányatelek határvonalai mellett tanyás mezőgazdasági művelési ágú területek 

találhatóak. 

 

5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén: 

  

A Bányakapitányság a bányatelekkel határos területek védelmére a szakértő által 

meghatározott 5 m-es védősáv és 30 fokos határszög, valamint 3 fokos határszög korrekció 

figyelembevételével 27 fokos dőlésű rézsűvel határpillért jelöl ki a + 120,50 mBf. alaplapra 

vonatkozóan, illetve a + 116,00 mBf. alaplapra vonatkozóan pedig a + 120,50 mBf. 

magassági értéktől számolva 27 fokos határszög, valamint 3 fokos határszög korrekció 

figyelembevételével 24 fokos dőlésű rézsűt jelölt ki. 
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6./ A bányatelek területére vonatkozóan az újrahasznosítási cél a tervezet bányató sport célú 

hasznosítása. 

 

7./ A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlan bányászati célra történő 

igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja. 

 

8./ A Bányakapitányság a 8856/1998. számú, a 7449/2004. számú és az SZBK/3312/2/2009. 

számú határozatokban foglaltakat törli. 

 

9./ Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a 

határozatban nem kellett intézkedni. 
 

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

Hivatalnak címzett, a 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 Bányakapitánysághoz a Bányavállalkozó 2013. november 22-én benyújtott Kecskemét V.-

homok bányatelek módosítási kérelmére a hiánypótlás teljesítése alapján a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) 

bekezdés értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti 

tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt 

részén (bányatelek) szabad. A kérelem a Kecskemét V.-homok bányatelek módosítására 

(mélységi bővítés) irányult. 

 

A Szolnoki Bányakapitányság a Bányavállalkozónak a mélyítéssel kapcsolatban 596/2003. 

számon adott kutatási engedélyt, majd az ásványi nyersanyag kutatására 5563/2003. számon 

jóváhagyta a kutatási műszaki üzemi tervét, mely alapján a kutatást elvégezte. A kutatást a 

Tégla- és Cserépipari Bányaföldtani Szolgáltató Kft. végezte, a kutatási zárójelentést Reiner 

György földtani szakértő készítette. A Bányakapitányság a bányatelek bővítését a + 116,00 

mBf. mélységig részben engedélyezte a 7449/2004. számú bányatelket bővítő határozatában 

az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 49475-

22/2008. környezetvédelmi engedélye alapján.  

 

A jelen bányatelek módosítással (mélységi bővítés) összefüggésben az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 49.475-4-3/2013. számon 

működési engedélyt adott, amely 10 évig érvényes. A Bányakapitányság a bányatelek újabb 

területrészére kiterjesztett mélységi bővítést a + 116,00 mBf. mélységig a 49.475-4-3/2013. 

számú működési engedélyben lehatárolt területrész figyelembevételével a 8.-9.-10.-11.-21’.-

20’.-28’.-8. töréspontokat összekötő egyenesek által lehatárolt területen a Km.-V/Bt.3/2013. 

nyilvántartási sorszámú bányatelek módosítási térképen ábrázoltaknak megfelelően 

engedélyezte.  

 

A Bányavállalkozó a Kecskemét 0343/45 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogával rendelkezik. A 

bányatelek módosítása (mélységi bővítés) a Kecskemét 0343/45 hrsz.-ú b alrészletű kivett 

bányatelek művelési ágú ingatlanrészt érinti. 
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A Bányavállalkozó a bányatelek sarokpontjait számítási hiba miatt pontosította. 

 

A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot nem vont be, mert a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete 

szerinti bevonás és közreműködés feltétele nem állt fent az alábbiak szerint: 

- Az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet nem érint. 

- A bővítés nem érint mezőgazdasági művelési ágú területet. 

- A bővítés nem érint erdő művelési ágú területet. 

- A bányatelek határai közutat, vagy annak biztonsági övezetét nem érintik. 

- Vasúti pálya a bányatelek környezetében 100 méteren belül nem található. 

- Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem érint. 

- Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét nem érinti. 

- A bővítés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 49.475-4-3/2013. számú működési engedélyének a figyelembevételével történt.  

- A bányatelek fektetés nem helyi védettségű természeti területen vagy arra közvetlen hatást 

gyakorló módon valósul meg. 
- A tevékenység műemléki érdeket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 
 

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét: 

a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az 

üzemszerű kitermelést meg kezdeni; 

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

d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem 

változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és 

használatát; 

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 bányavállalkozó a 26/B. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül kérheti a 

bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a mélyművelésre 

vagy külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és 

telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan 

tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. 

h) Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be. 

i) a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével kezdheti 

meg, és az abban foglalt feltételek megtartásával végezheti; 

j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő adatainak változásáról 30 napon belül 

köteles a bányakapitányságot értesíteni; 

k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik. 

 

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

befizette. 
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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 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

  

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (2) és (4) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése 

és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. február 07. 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

Melléklet:  1 pld. bányatelek térkép 

 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. Kovács Mihály, xxxx 

2. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 6701 Szeged, 

Pf.: 1048. 

3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 

4. ÉDF Démász Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1. 

 

Jogerőre emelkedést követően kapja: 

 

5. Kovács Mihály, xxxx 

6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

7. Irattár
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


