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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.
(továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre
bányatelket állapít meg
a következők szerint:
1./ A bányatelek:
1. 1. védneve: Hódmezővásárhely XIII.- homok, kevert ásványi nyersanyag
1. 2. ásványi nyersanyaga:
- csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
- csoport: vegyes, kevert nyersanyag, alcsoport: kevert ásványi nyersanyag II., kódja: 2312,
besorolása: haszonanyag.
1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés.
2./ A bányatelek jogosítottjának:
2. 1. neve:

DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.

2. 2. székhelye:

6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

.....2. 3. cégjegyzék száma:
2. 4. adószám:

06-09-004133;
11392486-2-06

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409
e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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3./ A bányatelek:
3. 1. földrajzi helye: - Csongrád megye,
- Hódmezővásárhely 0512/8; 0512/12; 0514/29; 0514/31; 0514/32; 0514/33;
0514/34; 0514/36; 0514/73; 0514/74; 0514/75; 0514/76; 0514/78; 0514/79;
0514/80; 0514/81; 0514/82; 0514/83; 0514/84; 0514/85; 0514/86; 0514/87;
0514/88; 0514/92; 0514/93; 0514/94; 0514/95; 0514/96; 0514/97; 0514/98;
0514/99; 0514/100; 0514/101 hrsz.-ú ingatlanok.
3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont

Koordináták

sorszáma

X (m)

Z (mBf)

1.

752759,61

121811,14

83,00

2.

752860,44

121738,80

83,49

3.

753004,89

121821,02

83,85

4.

753029,63

121829,40

82,30

5.

753072,58

121682,81

84,25

6.

752297,54

121254,40

82,45

7.

752169,66

121482,80

83,20

8.

752596,96

121717,31

85,00

3.3. fedőlapja:

+ 86,75 mBf

alaplapja:

+ 80,00 mBf

3.4. területe:

Y (m)

214069,45 m

2

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül,
melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
4./ Védendő létesítmények:
4.1. A bányatelek határvonala mentén védendő létesítmény nincs.
4.2. A bányatelek területén belül található védendő létesítmények:
-

Hódmezővásárhely 0514/29 hrsz.-ú földút mentén fektetett gázelosztó vezeték

-

Hódmezővásárhely 0514/29; 0514/36; 0514/74; 0514/79 hrsz.-ú földutak

-

II. rendű árvízvédelmi töltés kijelölt nyomvonala

5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:
5.2. A bányatelek határvonalai mentén a szomszédos területek védelmére - szakértő által
0

0

meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33 -os határszög, 3 -os határszög
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korrekció

figyelembevételével,

0

hajlású

30 -os

rézsű

alkalmazásával

határpillért

jelöl

ki

a

Bányafelügyelet.
5.4. A bányatelken belül található védendő létesítmények mentén, azok védelmére
-

Hódmezővásárhely

0514/29

hrsz.-ú

földút

mentén

fektetett

gázelosztó

vezeték
0

középvonalától, annak mindkét oldalán 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző 33 -os
határszög,

0

3 -os

határszög

korrekció

0

figyelembevételével,

30 -os

hajlású

rézsű

alkalmazásával
-

Hódmezővásárhely

0514/29;

0514/36;

0514/74;

0514/79

hrsz.-ú

földutak

ingatlan-

nyilvántartási térképen jelölt határától, a földutak mindkét oldalán 5 méteres védősáv és az
0

0

0

anyagra jellemző 33 -os határszög, 3 -os határszög korrekció figyelembevételével, 30 -os
hajlású rézsű alkalmazásával
-

II. rendű árvízvédelmi töltés kijelölt nyomvonala, a nyomvonal vízjogi létesítési engedélyben
szereplő szélső határain, annak mindkét oldalán 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző
0

0

0

33 -os határszög, 3 -os határszög korrekció figyelembevételével, 30 -os hajlású rézsű
alkalmazásával
védőpilléreket jelöl ki a Bányafelügyelet.
A védő- és határpillérek méretezése a + 80,00 mBf alaplapra vonatkozik.
6./ A Bányafelügyelet a jogszabályban előírt szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat rendeli el,
illetve az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat érvényesíti:
6.1.

Környezet-

és

természetvédelmi

hatáskörben

a

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály CSZ/01/9842-2/2016. számú irata alapján:


A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a
környezetkárosítást és biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladékok
mennyiségének csökkentését.

6.2.

Termőföld

mennyisége

védelme

hatáskörben

a

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10474-3/2016 számú irata alapján:


A beruházás megvalósítása során termőföld más célú hasznosítására kerül sor, ezért a
beruházás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali
Osztály (továbbiakban ingatlanügyi hatóság) hatósági engedélyének birtokában kezdhető
meg. Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani.
Örökségvédelmi hatáskörben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki

6.3.

Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN-07/EPO/01621-5/2016. számú irata alapján:


A bányatelekkel érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyeken próbafeltárást kell végezni. A
bányatelek

területén

az

örökségvédelmi

felügyeleti

hatáskört

a

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály látja el, a
próbafeltárás és megelőző feltárás elvégzésére a Tornyai János Múzeum és Közművelődési
Központ jogosult, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.
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A kitermelési műszaki üzemi tervhez mellékelni kell a Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ nyilatkozatát az elvégzett és még szükséges régészeti munkákról.

6.4 A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/4353-1/2016 sz. szakhatósági állásfoglalásában
kikötések nélkül hozzájárult a bányatelek megállapításához.
6.5. A Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/VF/2184/1/2016. sz. végzésében, hatáskör hiányában
megszüntette szakhatósági eljárását.
6.6

A

Csongrád

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4737-2/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásába
foglalt kikötések:


A tevékenységgel, kivitelezéssel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb
állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.



A vízügyi hatóság a kitermelési műszaki üzemi tervhez akkor ad pozitív tartalmú szakhatósági
hozzájárulást, ha a Hódmezővásárhelyt és annak ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi
töltés bányatelket érintő szakaszának kiváltása megtörtént. A védvonal áthelyezése vízjogi
létesítési engedély alapján valósulhat meg az ATIVIZIG támogató szakmai állásfoglalásának
birtokában. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani, és a vízügyi
hatóságra a bányászati tevékenység megkezdése előtt be kell nyújtani.



A bányában 80 mBf, szint alatti, illetve talajvízszint alóli kitermelés nem folytatható.



A bányába telepített gépek üzemeltetésekor a biztonsági előírásokat be kelt tartani, a talaj
közvetve a talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében.



A kommunális szennyvíz csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítható,



Havária esetén a vízügyi hatóságot azonnal értesíteni kell.

7./ A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahasznosítási célt hagyja jóvá:
- a kialakuló terepszinten mezőgazdasági művelésbe történő visszaállítás.
8./ A Bányafelügyelet a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő igénybevételére
kidolgozott ütemtervet elfogadja.
9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni területet
fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti
környezetbe illően kialakítani.
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási
szolgáltatási díja 50.000,- Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell
megfizetni. 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 A0220 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a DÉLÚT Kft. (Bányavállalkozó) által 2016. május 23-án benyújtott bányatelek
megállapítási 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 (a továbbiakban: bányatelek) szabad.
A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan SZBK/432-2/2015. számú határozatával
módosított, SZBK/3070-2/2014 számú határozatával ásványi nyersanyag kutatási engedélyt adott a
Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a Bányavállalkozó a területen az SZBK/70714/2015. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján elvégezte. A kutatás alapján a
Bányavállalkozó

zárójelentést

készített,

mellyel

igazolta,

hogy

a

lelőhely

kitermelhető

ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a kutatás során homok és vegyes, kevert ásványi
nyersanyagon kívül más hasznosítható ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek
igazolása a Bányafelügyelet által JN/MEF/BO/13-2/2016. számon elfogadott kutatási zárójelentés
alapján volt elfogadható.
A bányatelek megállapítási kérelem benyújtását megelőzően a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

105040-2-15/2016 számú határozatában

megállapította, hogy a tervezett bányászati tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a
tevékenység megkezdéséhez nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
1./ A Bányafelügyelet a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét nem a
Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és
tartalommal készítette el és terjesztette be, ezért hiánypótlásra és adategyeztetésre kellett felhívni a
kérelmezőt.

legutóbbi

adategyeztetésről

szóló

irat

2016.

szeptember

5-én

érkezett

a

Bányafelügyelethez.
A bányatelek területét képező ingatlanok nem a Bányavállalkozó tulajdonában vannak. A
Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonosokat előzetesen tájékoztatta a bányatelek megállapításai
szándékáról,

a

igénybevételének
megindításakor

bányaműveletekkel
módjáról
szintén

és

érinteni

várható

tájékoztatta

az

tervezett

ingatlanok

időpontjáról, melyről

a

ingatlan-tulajdonosokat.

bányászati

célra

Bányafelügyelet
Az

történő

az eljárás

ingatlan-tulajdonosok

a

bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok várható igénybevételi ütemtervével és az ingatlanok
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használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem tettek az eljárás
során.
A Csongrád Megyei Önkormányzatot, mint ügyfelet a Bányafelügyelet értesítette az eljárás
megindításáról, aki 207-2/2016 számú iratában nyilatkozott arról, hogy a megyei területrendezési terv
nem tartalmaz a bányatelek megállapítására vonatkozó korlátozásokat.
2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságok
bevonásának és közreműködésének feltételét, valamint a szakkérdést, melyben az egyes
hatóságoknak nyilatkoznia kell, a Vhr. 3. sz. mellékletének A. és B. pontja tartalmazza.
A bányatelek megállapítási kérelmet a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási
eljárásban érintett szakhatóságoknak és a szakkérdések ügyében bevonandó szerveknek:
- A rendelkező rész 6.1 pontjában tett kikötéseit a Bányafelügyelet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által, CSZ/01/9842-2/2016. számú
iratban, szakkérdésben adott válaszával indokolja: „A hatóságunkra benyújtott dokumentáció alapján
megállapítottuk, hogy a beruházás megfelel a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírásoknak,
környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért. A szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatunkat a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 14.
§ (5) bekezdése alapján adtuk ki. Az ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 6.2. pontja szerinti, a bányafelügyelet szakigazgatási
engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálatáért fizetendő – 28000 Ft – igazgatási szolgáltatási
díjat megfizette, és a befizetésről szóló másolatot a dokumentációhoz csatolta.”
- A rendelkező rész 6.2 pontjában tett kikötéseit a Bányafelügyelet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10474-3/2016 számú iratban,
szakkérdésben adott válaszával indokolja: „Ezen szakkérdésre adott válasz a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 2. §, 8. § (1), (2) (3) bekezdésében és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44 § (1)
bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglaltakon alapul. A
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya hatáskörét a földhivatalok, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali
eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 1.§ és a 4. §(1) bekezdése
illetékességét a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletének 6.1. pontja határozza meg.”
- A rendelkező rész 6.3 pontjában tett előírásait a Bányafelügyelet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály JN-07/EPO/016215/2016. számú iratban, szakkérdésben adott válaszával indokolja: „A kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV: tv. (Kötv.) 19. § (1) bek. értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkákkal
járó beruházásokkal kormányrendeletben meghatározott módon el kell kerülni. A Kötv. 22. § (3) bek.
bc) pontja alapján a hatóság próbafeltárást ír ki, ha a lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése
vagy rétegsora nem ismert.” Ezzel indokolva a Bányafelügyelet az örökségvédelmi kérdésekben
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illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályával is közli jelen határozatát.
A rendelkező rész 6.4 pontjában érvényesített Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/43531/2016 sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

JN/MEF/BO/1154-9/2016

hivatkozási

számon

szakhatósági

megkeresést

küldött

“Hódmezővásáshely XIII. - homok” védnevű bányatelek megállapítása tárgyában. A megkeresésben
foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a
katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, 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
Hivatatról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet pontja, a szakhatósági állásfoglalás
elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
A rendelkező rész 6.5 pontja szerint Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/VF/2184/1/2016. sz. végzés
indokolása:
„A Bányafelügyelet tárgyi ügyben szakhatósági megkeresést küldött Szakhatóságomnak. A vonatkozó
jogszabályi előírásokat áttekintettem és a következőket állapítottam meg: A 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. melléklet alapján: A bányafelügyelet bányászati
szakigazgatással kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelölésének Bevonás és közreműködés feltétele „3. Az eljárás vasúti pályát, vagy
szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli területet érint, és az építtető a vasúti
pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.” Ilyen adatot, nyilatkozatot a Szakhatóságomhoz benyújtott kérelem nem
tartalmaz, ezért szakhatóságként megállapítottam hatásköröm hiányát és megszüntettem a
szakhatósági eljárást. Fenti indokok miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 45/A. § (3) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, a 72. § (2) bekezdése (Ket.) és a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. melléklete alapján
hoztam meg. Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. A
végzés meghozatala során a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröm alapján, a 2. § (6) bekezdésében megjelölt
illetékességi területemen jártam el.”
A rendelkező rész 6.6 pontjában érvényesített, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4737-2/2016. ált. számú
szakhatósági állásfoglalás indokolása:
„A JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály fenti számú, 2016. június 22. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.)
részére a Hódmezővásárhely 0514/29, 31, 32, 33, 34, 36, 73, 74. 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 0512/8, 0512/12 hrsz.-ú ingatlanokat érintő
„Hódmezővásárhely XIII. - homok” bányatelek megállapítására folyamatban lévő eljárásban.
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A tervezett bánya alapadatai:
2

2

A tervezett banyaterület nagysága: 0,214069 km (21 ha 4069 m )
A tervezett alaplap: + 80,0 mBf.
A tervezett fedőlap: +86,75 :mBf.
A tervezett homokbánya sarokpontjainak koordinátái:
Sorszám

EOV X

EOV Y

[m

[m]

1.

121811,14

752759,61

2.

121738,80

752860,44

3,

121821,02

753004,89

4.

121 829,40

753029,63

5.

121682,81

753072,58

6.

121254,40

752297,54

7.

121482,80

752169,66

8.

121717,31

752596,96

Tájrendezés (rekultiváció)
A bányaművelés végeztével a tájrendezett, rekultivált bánya legmélyebb része egy kb. 18,5 ha-os sík
terület lesz. A tervezett rekultiváció során a bányagödröt elegyengetik és rendezik, majd visszaterítik a
bányaterületről lefedéssel eltávolított és külön deponált humuszos fedőt. A rekultivált felület
tengerszint feletti magassága, a kb. 50-70 cm talajréteg, a korábban lefejtett és deponált humusz,
visszaterítése után előreláthatólag min. 80,5 mBf magasságon lesz.
A bánya rekultivációja során a szántóföldi és a zöldség kultúrák számára alkalmas térszín kialakítása
van előirányozva, a rekultiváció után a területen a mezőgazdasági művelés folytatását tervezik.
A dolgozók ivóvíz ellátását palackos vízzel oldják meg A területen mobil WC kerül felállításra, tartályos
vízellátással. A keletkező kommunális szennyvizet arra jogosult személy engedéllyel rendelkező
szennyvíztelepre szállítja ártalmatlanítás céljából. Technológiai szennyvíz, szennyezett csapadékvíz
nem keletkezik. A tervezett bánya területen felszíni vízfolyás nem található. A tervezett bányatelekhez
legközelebbi felszíni vízfolyás a Kakasszéki-csatorna, ami a vizsgált területtől É-ra, 700 - 720 m-re
helyezkedik el. Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentációban
foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó
jogszabályi előírásoknak. A tervezett bányászati tevékenységet szárazon tervezik végezni, a térségre
jellemző talajvíz szintje felett, a kitermelés a felszín alatti vizeket közvetlenül nem érinti. A tervezett
bányászati tevékenység vízbázis védőterületet és nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég
levonulására, valamint mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
Előírások indokolása:
A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A tervezett bányaterület érinti Hódmezővásárhelyt és annak
ipari parkját védő II. rendű árvízvédelmi töltést. A Bányavállalkozó a II. rendű védvonal áthelyezését
tervezi. A töltés új nyomvonala a bányatelektől É-ra haladna. A II. rendű védtöltés vízílétesítmény. A
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jogszabály által
bejelentéshez

kötött

tevékenységektől

eltekintve

vízjogi

engedély szükséges

a

vízimunka

elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély). A
tervezett védtöltés áthelyezésének vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi létesítési
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engedélyek megszerzését. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. (1) bekezdés
alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított
huszonegy napon belül köteles megadni. A kérelem 2016. június 22. napján érkezett a vízügyi
hatóságra. Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a
Ket. 33/A (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel. A Ket, 33. § (3) bek. c)
pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a KeL 44.
(9) bekezdése zárja ki. A vízügyi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi
határozat megküldését. A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a Vízügyi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11.
pontja állapította meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
szóló 267/2006. (XII. 20,) Korm. rendelet 3. sz. mellékletben foglalt szakkérdések alapján, a hatályos
jogszabályok figyelembevételével adtam ki.”
A Bányafelügyeletnek a Vhr. 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában szereplő, a táblázatban
feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében Hódmezővásárhely Címzetes Főjegyzőjét
nem kellett bevonni, mivel a Bányafelügyelet belföldi jogsegély kertében beszerezte a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 105040-2-15/2016. sz.
határozatát arról, hogy a tervezett bányászati tevékenységhez nem szükséges környezetvédelmi
hatásvizsgálatot elvégezni. A Környezetvédelmi Hatóság ebben a határozatában megállapítja, hogy a
bányatelek területe nem érint helyi védettségű területet.
3./ A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a12. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad) pontja,
3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A.
§ (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h pontja,
A bányatelek védnevének rendelkező rész 1.1 pontja szerinti megállapítása a Vhr. 12. § (2b)
bekezdésben előírtaknak felel meg. A rendelkező rész 5. pontjában a Bányafelügyelet a kérelmet
felülbírálta, mert az arról szól, hogy a bányatelken belül lévő létesítményekre nem szükséges
védőpillért megállapítani, mivel a kitermelés megkezdése előtt azokat áthelyezik. A Bányafelügyelet
megállapította, hogy a kérelem ilyenképpen való jóváhagyása a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2)
bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése előírásaiba ütközne, jogsértő lenne, ezért a védendő
létesítményekre, azok áthelyezéséig, illetve a földutak esetében azok nyomvonalának megtartása
mellett a szintjük módosításáig védőpillért jelöl ki. A Bányafelügyelet tájékoztatja a Bányavállalkozót,
hogy a védőpillérek elfejtését, meggyengítését a Bányafelügyelet a műszaki üzemi tervekben vagy
önálló eljárásban engedélyezi, az összes

jogszabályi feltétel (vízjogi engedély módosítása,
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gázvezeték bontási és építési engedély, tulajdonosi hozzájárulás, stb.) teljesülése esetén. Az
előzőekkel indokolva, a védőpillérekben lekötött ásványvagyont a műrevaló, kitermelhető vagyonban
vette figyelembe a Bányafelügyelet.
4./ A Bányafelügyelet 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 megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal
kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb
5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a
bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a
kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek
határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság
engedélyét;
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 Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a bányafelügyelettől,
hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a 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. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének
kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be;
h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A.
§ (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt 5 évvel, a
bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok
rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a
bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom
kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;
i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki üzemi terv
szerint kell végezni;
j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles a
bányafelügyeletet értesíteni;
k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.
A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. Az eljárás során értesített ügyfelek
közül a Csongrád Megyei Közgyűlés tett nyilatkozatot, így csak az ő részére áll nyitva a fellebbezés
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lehetősége, a a Bt. 43/A. § (2a) bekezdése alapján. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének
módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében
meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Szolnok, 2016. szeptember 9.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:
1.

DÉLÚT Kft., 6750 Algyő, Pf.: 4.

2.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 6701
Szeged, Pf.1048.

3.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály,
6801 Hódmezővásárhely, Pf. 28.

4.

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Kormányhivatal

Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és

Örökségvédelmi Osztály - elektronikus levélben
5.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1555 Budapest, Pf.: 70.

6.

Nemzeti Közlekedési Hatóság, 1387 Budapest 62, Pf.: 30.
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7.

Csongrád

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgató-helyettesi

Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
8.

Sós Erika, 5700 Gyula, Kálvin u. 35/D.

9.

Magyar Villamos Művek Rt., 1011 Budapest, Vám u. 5-7.

10. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.
11. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
12. Hódmezővásárhely M.J. Város Önkormányzata, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
13. Nagy Ernő, 6800 Hódmezővásárhely, Nyúl utca 8.
14. Czékmán András, 6800 Hódmezővásárhely, Szent László u. 105.
15. Czékmán Katalin, 6800 Hódmezővásárhely, Rostély utca 7.
16. Czékmán Andrásné, 6800 Hódmezővásárhely, Rostély utca 7.
17. Czékmán-Végh Noémi Katalin, 6800 Hódmezővásárhely, Rostély u. 11.
18. Végh Endre Zoltán - Hódmezővásárhely - elégtelen cím
19. Kádár Ernő László, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1545/1
20. Balogh Ágnes, 6800 Hódmezővásárhely, Tátra u. 10.
21. Baloghné Koncz Viola Gizella, 6800 Hódmezővásárhely, Szellő sor 8.
22. Kiss Attila Csaba, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 5210/A
23. Kis Sándor Györgyné, 6800 Hódmezővásárhely, Dáni u. 54.
24. Dr. Kovács Péter Pál, 6800 Hódmezővásárhely, Vajda u. 15.
25. Kertész Mihály, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1453
26. Tóth Józsefné; 6800 Hódmezővásárhely, Almási u. 24.
27. Dobos Istvánné, 6800 Hódmezővásárhely, Pető ferenc u. 7.A I/3.
28. Mészáros István, 6800 Hódmezővásárhely, Gábor u. 22.
29. Mészáros Lívia, 6800 Hódmezővásárhely, Gábor u. 22.
30. Mészáros Ákos, 6800 Hódmezővásárhely, Gábor u. 22.
31. Kulimáné Vári Ilona Mária, 6800 Hódmezővásárhely, Gábor u. 22.
32. Kapus Dániel, 6800 Hódmezővásárhely, Kistópart u. 42.
33. Zana Ferenc, 6800 Hódmezővásárhely, Réz u. 18.
34. Jelencsik Dénes, 6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 36.
35. Varga Lajos, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1214
36. Faragó Károlyné, 6800 Hódmezővásárhely, Ferenc u. 15.
37. Csongrád Megyei Önkormányzat, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
38. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Jogerőre emelkedést követően:
39. DÉLÚT Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
40. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
41. Irattár
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