MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZBK/3525-9/2014.
Ügyintéző: Szabó Miklós
: (06-56) 512-331
: (06-56) 512-337
E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu
Tárgy: „Kecskemét V.-homok” védnevű bányatelek módosítása
Kovács Mihály e.v.
xxxx
xxxx
Jogerőssé vált: 2015. március 30-án
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Kovács Mihály e.v. (xxxx;
továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre a „Kecskemét V.- homok”
védnevű bányatelket
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.

: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001 Szolnok, Pf.: 164.
E-mail: szbk@mbfh.hu
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3.2. A bányatelek határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:

A
töréspontok
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EOV
Y (m)
699 558,57
699 817,79
699 879,92
699 796,91
699 791,13
699 776,79
699 783,83
699 735,98
699 485,51
699 506,49
699 459,36
699 537,49
699 542,67

Balti feletti
X (m)
181 438,35
181 317,61
181 310,58
181 133,47
181 136,60
181 109,27
181 105,54
181 003,45
181 120,57
181 191,99
181 209,49
181 401,41
181 399,29

Z (m)
124,30
124,88
125,77
125,62
125,73
126,33
126,43
125,50
125,13
125,33
125,70
124,10
124,20

A bányatelek felszíni határvonalának töréspontjait időálló jelekkel maradandó módon kell
megjelölni, és gondoskodni kell azok fenntartásáról.
3.3. fedőlapja: +126,43 mBf.
alaplapja: +112,50 mBf. (+120,50 mBf. szintig történhet a kitermelés a
49475-4-7/2014. számú módosított környezetvédelmi működési engedély
figyelembevételével a Km.-V./Bt.6/2015. nyilvántartási sorszámú
bányatelek módosítási térképen ábrázolt 2-3-4-5-6-7-8-210-200-250-240230-220-9-10-260-2 pontok által lehatárolt területen)
3.4. területe: 0,105545 km2 (10 ha 5545 m2)
3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül, melyet a
határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
4./ Védendő létesítmények, határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és
határvonalai mentén:
4.1. A bányatelek határain belül védendő létesítmény, természetvédelmi, tájvédelmi terület
nem található. Állandó vízfolyás a területen nincs.
4.2. A bányatelek határvonalai mellett tanyás mezőgazdasági művelési ágú területek
találhatóak.
4.3 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 + 112,50 mBf. alaplapra
vonatkozóan.
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5./ Ingatlan igénybevételi ütemterv:
A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett
igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadja.

ingatlan

bányászati

célra

történő

6./ Elfogadott újrahasznosítási cél:
A bányatelek területére vonatkozóan az újrahasznosítási cél a tervezet bányató sport célú
hasznosítása.
7./ Tájrendezési előterv alapján meghatározható követelmények:
A tájrendezési előtervben megfogalmazott tájrendezési feladatoknak megfelelően kell a
tájrendezési munkákat elvégezni.
8./ Szakhatóságok:
8.1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal
előírásai (KEF-1571-2/2015.):
„Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előtt KEF-l571/2015. számon, a Szolnoki
Bányakapitányság SZBK/3525-3/2014. számú megkeresésére megindított, szakhatósági
állásfoglalás kiadására irányuló eljárást megszüntetem.
Végzésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”
8.2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály előírásai (BK05D/008/99-2/2015.):
„Kovács Mihály (xxxx) ügyfél kérelmére, a Szolnoki Bányakapitányság eljáró hatóság
megkeresésére a Kecskemét V.-homok védnevű bányatelek módosítása tárgyában folyó
szakhatósági eljárásomat megszüntetem.
Jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen végzés csak az eljáró hatóság
határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható
meg.”
8.3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal előírásai (HHI/213-1/2015.):
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság (5001 Szolnok Pf.:
164.) SZBK/3525-3/2014. hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére,
Kovács Mihály (xxxx) által kérelmezett „Kecskemét V-homok” védnevű bányatelek bővítése
tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:
A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához hozzájárulok.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve
az eljárást megszüntető végzős elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
9./ A Bányakapitányság az SZBK/2959-6/2013. és az SZBK/2994-3/2014. számú
határozatban foglaltakat törli.
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
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átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat
iktatószámát és az A042 kódszámot fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitánysághoz a Bányavállalkozó 2014. december 18-án benyújtott „Kecskemét V.homok” védnevű bányatelek módosítási kérelmére 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” védnevű bányatelek módosítására
(horizontális bővítés) irányult.
A Szolnoki Bányakapitányság a Bányavállalkozónak az ásványi nyersanyag kutatására
legutóbb SZBK/729-2/2014. és SZBK/2469-5/2014. számon hagyta jóvá a kutatási műszaki
üzemi tervet. A kutatást a Tégla- és Cserépipari Bányaföldtani Szolgáltató Kft. végezte, a
kutatási zárójelentést Reiner György földtani szakértő készítette, melyet a Bányakapitányság
SZBK/1548-2/2014. számú, majd a későbbit SZBK/3284-4/2014. számú határozatával
elfogadott. A Bányakapitányság a 49475-4-7/2014. számú módosított környezetvédelmi
működési engedély figyelembevételével elfogadta a +112,50 mBf. értéket a bányatelek
alaplapjának, figyelemmel arra, hogy a Km.-V./Bt.6/2015. nyilvántartási sorszámú bányatelek
módosítási térképen feltüntetett 2-3-4-5-6-7-8-210-200-250-240-230-220-9-10-260-2 pontok
által lehatárolt területen a kitermelés csak a +120,50 mBf. szintig történhet.
A Bányavállalkozó a Kecskemét 0343/45 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogával rendelkezik. A
bányatelek módosítása (horizontális bővítés) a Kecskemét 0343/45 hrsz.-ú b alrészletű kivett
bányatelek művelési ágú ingatlanrészt érinti.
Az eljárásban érintett szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a
szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (Rendelet) 3. sz. melléklete
tartalmazza.
Az eljárásba bevont hatóságok a szakhatósági állásfoglalásukat a következőkkel indokolták:
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal
indoklása (KEF-1571-2/2015.):
„Kovács Mihály e.v. (xxxx) kérelmet nyújtott be a Szolnoki Bányakapitánysághoz (a
továbbiakban: Bányakapitányság) Kecskemét V. - homok védnevű bányatelek módosítás
(bővítés) jóváhagyása tárgyában.
A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságként bevonta hatóságomat a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.
számú mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében.
A Rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja szerint a bevonás és közreműködés feltétele,
hogy „az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhelyet érint, és a
tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges. “
A Bányakapitányság által megküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam,
hogy a bányászati tevékenység természetes gyógytényezőt nem érint, ezért szakhatósági
állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel.
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) szerint:
„45/A. § (2) A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi,
hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
(3) Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől
számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.
Fentiekre tekintettel a Ket. 45/A. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
A szakhatóság végzése elleni jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44. § (9) bekezdésére
figyelemmel adtam tájékoztatást.”
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály indoklása (BK05D/008/99-2/2015.):
„A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket
nem érint, így - figyelemmel a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 13. § (1)
bekezdésére - nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági
eljárásokban nem veszek részt. A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3)
bekezdése alapján döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről.
Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során
régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében
erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a
kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet
őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics u. 1.) felé azt haladéktalanul
bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5)
bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja
maga után.
A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.”
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal indoklása (HHI/213-1/2015.):
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3525-3/2014
hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött “Kecskemét V.-homok” védnevű
bányatelek bővítése tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi
tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolják, a Magyar
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d),
36. § (1) a), c)-e), 80. § g) pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni
önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
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A Bányakapitányság a Rendelet 3. számú mellékletében szereplő szakhatóságok közül az
alábbiakat az alább fennálló feltételek miatt nem vonta be:
Szakhatóság megnevezése
Járási Földhivatal

Megkeresés mellőzésének oka
A Kecskemét 0343/45 hrsz.-ú ingatlan b
alrészlete kivett bányatelek művelési ágú
Az eljárás erdőt nem érint.
Az eljárás közutat vagy annak biztonsági
övezetét nem érinti és a kérelmező az
útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja
sérelmesnek

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 Az eljárás vasúti pályát, vagy szélső
és Hajózási Hivatal
vágányának tengelyétől számított 100
méteren belüli területet nem érint.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt
és Hajózási Hivatal
nem érint.
Környezetvédelmi és természetvédelmi
A környezetvédelmi engedély száma: 49475-4felügyelőség,
3/2013., módosításának száma: 49475-4területi vízügyi hatóság
7/2014., hatályos 10 évig.
Települési önkormányzat jegyzője
Az eljárás helyi jelentőségű védett természeti
területet nem érint.

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. a Vhr. 12 § (2) és (2a) bekezdések, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés,
3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac), ad), b) pontjai és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdés és a Vhr. 11. § (1)
bekezdés, 19. § (1) bekezdés,
5. a Vhr. 12. § (2) bekezdés f) pontja,
6. a Vhr. 12. § (2) bekezdés g) pontja,
7. a Vhr. 12. § (2) bekezdés h) pontja,
8. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdés, a Rendelet 4/A. § (2) bekezdés és a
3. számú melléklet alapján.
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
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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.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a 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 Rendelet 3. § (2) és (4)
bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése
és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2015. március 06.

dr. Palicz András
bányakapitány

Melléklet:

1 pld. bányatelek térkép (Bányavállalkozó, MBFH)
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