MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Ikt. szám: SZBK/925-5/2014.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
: 06-56-512-314
: 06-56-512-337
E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Tárgy: „Törökszentmiklós IV.- homok” védnevű bányatelek törlése
Jogerőssé vált: 2014. június 27-én
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a 10566/2000. számú
határozattal megállapított
„Törökszentmiklós IV. – homok” védnevű bányatelket törli a nyilvántartásból.
A törölt bányatelekkel érintett ingatlanok: Törökszentmiklós 088/13-27, 088/51-55, 088/38
hrsz-ú földrészletek.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál két példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell
illetékbélyegben leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság - hivatalból indított eljárásában - az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/B. §
(5) bekezdés és a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12/B. § (9) bekezdés alapján, a
Törökszentmiklós IV.- homok bányatelek törlésével kapcsolatban a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott, mivel:
 A bányavállalkozó (Tömösközi Zsigmond volt egyéni vállalkozó) jogutód nélkül
megszűnt, így a Bányakapitányság SZBK/3056-4/2011. számú határozatával törölte a
bányászati jogát, majd a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a bányatelek bányászati
jogát pályázat útján meghirdette. A pályázat eredménytelenül zárult, ezért a
bányafelügyelet a fennmaradó kötelezettségek - a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti biztosíték terhére történő teljesítésére kell intézkedjen a Vhr. 12/B. § (9) bekezdésében
foglaltak alapján. A Bányakapitányság a bányatelek törlésének tárgyában SZBK/9251/2014. számon eljárást indított. A Bányakapitányság 2014. április 29-én helyszíni
szemlét tartott a bányatelek területén, melyre meghívta az érintett ügyfeleket is, akik az
eljáráson nem jelentek meg és írásban sem tettek nyilatkozatot. A szemlén az alábbiakat
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állapította meg: A Törökszentmiklós IV.- homok bányatelek területe 17 ha 4000 m2. A
bányatelek területéből a GPS-szel történt mérés és számítás szerint mintegy 2000 m2
nagyságú részen a volt bányavállalkozó nem végezte el a tájrendezést, a többi terület
tájrendezett, szántóként újrahasznosított. A tájrendezetlen terület a bányatelek DNy-i
részén található, az 5-6-7-8 sarokpontokkal összekötött határvonala mentén. A
tájrendezetlen területet a Törökszentmiklós 088/38 hrsz-ú földút osztja ketté. 1. számú
terület (5-6-7 határvonalak menti, felmérés szerinti nagysága: 9952 m2) művelési
mélysége 1-4 m között változik. Az út mellett, valamint az 5-6 határvonal mentén mintegy
45 fokos munkarézsűk maradtak vissza, felső élükön védőtöltéssel. Biztonságellenes
állapot, omlásveszély, talajmozgás nem tapasztalható. A bányatalp nagy részben
rendezett, vízszintesen kialakított, kis területen vízállás található. 2. számú terület (7-8
határvonal menti, felmérés szerinti nagysága: 9898 m2) művelési mélysége 1-3 m között
változik. Az út mellett, valamint a 7-8 határvonallal érintkező rézsűk 17-45 fok között
változnak, felső élükön védőtöltés van. Biztonságellenes állapot, omlásveszély,
talajmozgás nem tapasztalható. A bányatalp mocsaras, nádas növényzettel fedett. A
tájrendezési előterv szerint a területet szántó művelési célra alkalmas területté kellett
volna kialakítani, azonban ezt a bányavállalkozó nem tudta megtenni, mivel csődbe ment.
 A Bányakapitányság megkereste a volt bányavállalkozó számlavezető bankját is a
bánya biztosítékára vonatkozó tájékoztatás kéréssel. A volt bányavállalkozó által az MKB
Bank Zrt-nél elhelyezett és a Szolnoki Bányakapitányság részére zárolt xxxx Ft. összegű
biztosíték áll rendelkezésre a tájrendezésre, melyet a Bankkal szemben fennálló tartozások
levonását követően lehetne felhasználni a tájrendezésre. A Bányakapitányság a 2014.
április 29-én tartott helyszíni szemléjén megállapította, hogy a biztosíték nem elegendő az
elmaradt tájrendezési kötelezettségek teljesítésére. A bányatelek tájrendezetlen területére az elfogadott újrahasznosítási cél megvalósításához (szántó) - 1500-2000 m3 föld
beszállítása szükséges külső anyagnyerő helyről, melynek beszerzési, szállítási,
engedélyezési költsége, továbbá a terület tereprendezése jelentősen meghaladja a
rendelkezésre álló biztosíték mértékét.
 A bányatelekkel érintett területeken a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem
várható, így a Vhr. 12. § (4) bekezdésére való tekintettel a bányatelek törölhető.
 A tájrendezetlen területek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatalának belföldi jogsegélyre adott
131/2/2014. számú válaszlevelében foglaltak szerint a Törökszentmiklós 088/22, 088/23,
088/24, 088/25, 088/26, 088/52, 088/53, 088/54, 088/55 és 088/56 helyrajzi számú
földrészletek egy részén találhatóak.
 A volt bányavállalkozó jogutód nélkül megszűnt, így nincs lehetőség a Vhr. 12/B. §
(9) bekezdés szerint a bányászati jog törlésével érintett volt bányavállalkozót határidő
kitűzésével kötelezni a kötelezettségek teljesítésére.
A bányatelek jogi jelleg ingatlan nyilvántartásból való törléséről a bányafelügyelet jelen
határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.
A Bányakapitányság az érintett ingatlan tulajdonosokat az eljárás megindításáról SZBK/9251/2014. számú végzésében értesítette és tájékoztatta, hogy az eljárás megindításáról
szabályszerűen értesített ügyfél - a Bt. 43/A. § (2a) bekezdése szerint - az ügyféli jogait csak
akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett.
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.
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A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában 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. május 26.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják:
1. Szebenyi László, xxxx
2. Kemenczei Balázs, xxxx
3. Kemenczei Edit, xxxx
4. Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 6.
5. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
Jogerőre emelkedést követően:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest – e-mailben
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Földhivatala, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 123.
3. Irattár.
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