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Tárgy: „Sükösd III.-homok” védnevű bányatelek megvalósult tájrendezése és bányabezárása

Fisher Bt.
6344 Hajós
Dózsa György u. 18.
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megállapítja, hogy a Fisher
Bt. (6344 Hajós, Dózsa György u. 18.; Bányavállalkozó) a „Sükösd III.-homok” védnevű
bányatelek területén (Sükösd 024/106 hrsz.) lévő bányaüzem tájrendezését végrehajtotta, a
bányászati tevékenységet befejezte.
1. A tájrendezett bányatelek sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:
Sarokpont
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Koordináták
Y(m)
X(m)
646835,40 103091,33
646957,45 103051,23
646946,81 103019,64
646986,24 103006,73
646996,57 103038,39
647187,93 102957,59
647146,78 102848,13
646794,71 102963,80

A tájrendezett bányatelek nagysága: 0,049648 km2
2. A Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben foglaltak szerint a bányatelek tájrendezését a
tájrendezési előtervvel összhangban elvégezte.
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3. A tájrendezett területtel az ingatlantulajdonos szabadon rendelkezik.
4. Szakhatóságok állásfoglalásai
4.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala (SZBK/199-6/2015. számú jegyzőkönyv)
„A becsatolt tervdokumentáció és a helyszíni szemle alapján megállapítást nyert, hogy
a Sükösd 024/106 hrsz.-ú földrészlet művelési ága megegyezik az ingatlan
nyilvántartásban vezetettel, legelő művelési ágú. Ezért a bányabezáráshoz és tájrendezéshez kikötés nélkül hozzájárulunk.
Felhívom a figyelmet arra, ha a földrészleten a jövőben olyan beruházási munkák vagy
kapcsolódó beruházások történnének, amikor termőföld mezőgazdasági hasznosítása
ideiglenesen vagy véglegesen alkalmatlanná válna, úgy a kivitelezési munkálatok
megkezdése előtt más célú hasznosítási eljárást kell lefolytatni földrészletre vonatkozóan a Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatalnál.”
4.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (BKF/001/496-2/2015.):
„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
mint első fokon eljáró talajvédelmi hatóság, a megkereső hatóság, fenti hivatkozási
számú megkeresésére, valamint a megküldött, a bányaművelési és végleges tájrendezési állapotot összefoglaló dokumentum (készítette: Dr. Zentay Tibor bányamérnök
tervező) alapján talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását adja, a Fischer Bt. (6344 Hajós Dózsa György u. 18.) által kérelmezett, a Sükösd III.-homok védnevű bányatelek
(Sükösd 024/106 hrsz.) tájrendezésének és bányabezárásának jóváhagyásához.
Jelen szakhatósági hozzájárulás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben, vagy egyéb jogorvoslati úton támadható.”
5. A bányaüzem bezárását a Bányakapitányság az érintett bányatelken megállapítja.
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 Bányakapitánysághoz a Bányavállalkozó kérelme 2015. január 28-án érkezett, melyben
kérte a „Sükösd III.-homok” védnevű bányatelkén lévő bányaüzem megvalósult végleges tájrendezésének és a bányabezárásnak az elfogadását.
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) bekezdései alapján helyszíni szemlét tartott 2015. február 24-én.
A Bányakapitányság a helyszíni szemle során megállapította, hogy a tájrendezési feladatokat
az érintett bányatelken a Bányavállalkozó végrehajtotta. A helyszíni szemle jegyzőkönyvének
iktatási száma: SZBK/199-6/2015.
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A Bányakapitányság Bt. 36. § (1) bekezdés és a 42. § (1) bekezdése, 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 az eljárásba szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete szerint
vont be.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala az
SZBK/199-6/2015. számú jegyzőkönyvben rögzített szakhatósági állásfoglalásában a megvalósult tájrendezést és a bányabezárást kikötések nélkül jóváhagyta.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a
BKF/001/496-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a megvalósult tájrendezést és a
bányabezárást jóváhagyta az alábbi indokolással: „A Szolnoki Bányakapitányság fenti hivatkozási számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a (Sükösd 024/106 hrsz.) területeken a bányászati tevékenység befejezésével összefüggő tájrendezés és bányabezárásának
eljárásához.
A műszaki terv elfogadásához feltételekkel hozzájárulunk.
Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.
A szakhatósági hozzájárulást a 2007. évi CXXIX. törvény 43. §-a, a 267/2006. (XII.20.)
Kormány rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. melléklete, valamint a 2004. évi CXL. törvény
44. § alapján adtam ki.”
A Bányakapitányság az eljárás során az alábbi szakhatóságok megkeresését mellőzte:
Szakhatóság megnevezése
Kormányhivatal erdészeti igazgatósága
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

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 mnél magasabb építmény.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítigazgatója
mény működési vagy védőterületét nem érinti.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi FelüA környezetvédelmi engedély száma: 71.101gyelőség
1-6/2010., hatálya: 2015. március 01.
Települési önkormányzat jegyzője
Az eljárás helyi jelentőségű védett természeti
területet nem érint.

A Bányakapitányság a bányatelek törléséről határozatot hoz a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján.
A Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette.
A fellebbezési jog 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 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. február 26.

dr. Palicz András
bányakapitány

Kapja tértivevénnyel:
Fisher Bt., 6344 Hajós, Dózsa György u. 18.
xxxx
EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 6000
Kecskemét, Halasi út 36.
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala,
6500 Baja, Árpád tér 1.
6. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan).
7. Irattár
1.
2.
3.
4.
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