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Jogerőssé vált: 2016. március 5-én 

H A T Á R O Z A T 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 

(6750 Algyő, Kastélykert u. 171.; adószáma: 11392486-2-06; továbbiakban: Bányavállalkozó) 

kérelmére a „Hódmezővásárhely XI.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen 

lehatárolt bányaüzemre beterjesztett 2016. évi részleges bányabezárási műszaki üzemi terv (MÜT) 

jóváhagyási kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

 

1. A részleges bányabezárási műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2016. december 31. 

 

2. A Bányafelügyelet a tervezett részleges bányabezárás területét a HMVH-XI-RB-TÁJR-1/2016. 

számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

3. A tervezett részleges bányabezárás területének sarokpont koordinátái EOV rendszerben, 

mellyel a bányaüzem területe csökken: 

 

 

Sarokpont 

 

 

Koordináták 

 

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

1. 744189,04 116617,80 79,25 

2. 744497,06 116321,72 79,50 

3. 744579,29 116407,26 79,25 
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4. 744745,09 116244,45 79,25 

5. 744596,52 116093,69 79,90 

6. 744162,84 116516,72 79,65 

15. 744110,65 116567,93 79,25 

 

 A lehatárolt terület nagysága: 0,089385 km
2
 (8 ha 9385 m

2
) 

 

4. Engedélyezett termelés a tervezett részleges bányabezárás területén: xxxx m
3
. 

 

5. A részleges bányabezárási tevékenységgel igénybe vehető ingatlan a Hódmezővásárhely 

01973/13 hrsz. (korábban 01973/1 hrsz.) a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

 

6. Rendelkezés a biztosítékról. 

6.1. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló 

biztosíték összegét és módját továbbra is elfogadja, amely xxxx Ft bankgarancia.  

 

7. A részleges bányabezárásra vonatkozó MÜT végrehajtását, az érintett területen elvégzett 

tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek 

bejelenteni, kérve annak elfogadását. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft. 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 A057 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

Indokolás 

 

A Bányavállalkozó 2016. január 22-én részleges bányabezárási MÜT jóváhagyása iránti kérelmet 

nyújtott be a „Hódmezővásárhely XI.-homok” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzem egy részére 

(Hódmezővásárhely 01973/13 hrsz.). 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról 

szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a 

kérelem megfelel jogszabályokban előírtaknak. 

 

A részleges bányabezárási MÜT végrehajtása során ásványi nyersanyag kitermelést nem történik, így 

ingatlan igénybevételi jogosultságot igazoló okiratot nem kellett mellékelni a kérelemhez. 

 

A bányatelek részleges bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe venni tervezett területe a 

Hódmezővásárhely 01973/13 hrsz. (korábban 01973/1 hrsz.), mely végleges más célú hasznosítását 

a Hódmezővásárhely Körzeti Földhivatal 11.026-10/2008. számú határozatával, valamint a Bács-

Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága a 12.3/06-8274-

9/2008. számú határozatával az érintett erdőterület termelésből való kivonását engedélyezte. 
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A Bányafelügyeletnek a döntéshozatalhoz nem kellett bevonnia a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének A. 

és B. pontjában feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat az 

alábbi fennálló feltételek miatt: 

 

Hatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

Területi vízügyi hatóság 

A bányatelek rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 37795-2-15/2008. számú környezet-

védelmi engedélyével, mely 10 évig hatályos. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

Az eljárás gyorsforgalmi utat, valamint közúti 

határátkelőhely közlekedési építményeit, vagy azok 

biztonsági övezetét nem érinti és a kérelmező az 

útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja 

sérelmesnek. 

Az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt nem 

érint. 

Az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél 

magasabb építmény. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője 

A tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét. 

Települési önkormányzat jegyzője 
A tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet. 

 

Kormányhivatal környezetvédelmi és 

természetvédelmi főosztálya 

a bányatelek rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 37795-2-15/2008. számú környezet-

védelmi engedélyével, mely 10 évig hatályos. 

Kormányhivatal növény- és talajvédelmi 

osztálya 

A végleges más célú hasznosítást a 11.026-10/2008. 

számú határozattal engedélyezték. 

Kormányhivatal járási hivatal földhivatali 

osztálya 

A végleges más célú hasznosítást a 11.026-10/2008. 

számú határozattal engedélyezték. 

Kormányhivatal földművelésügyi és 

erdőgazdálkodási főosztálya 

Az érintett erdőterület termelésből való kivonását a 

12.3/06-8274-9/2008. számú határozattal 

engedélyezték. 

Kormányhivatal útügyi osztálya 
A korábbi eljárásoknál az illetékes hatóság kifogást 

nem emelt. 

 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra. 

2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont. 

3. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont. 

4. Bt. 27. § (4), 42. § (5), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett 

bányászati tevékenységgel érintett területen a részleges bányabezárás során ásványi 

nyersanyag kitermelést nem végez. 
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5. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett 

bányászati tevékenységgel érintett ingatlanon ásványi nyersanyag kitermelést nem tervez a 

Bányavállalkozó. 

6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó 

korábbi biztosíték ajánlatát továbbra is elfogadta. 

7. Vhr. 22. § (4) bekezdés. 

 

A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A 

fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet 

részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti 

díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése 

állapítja meg. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Rendelet 3. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. 

melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2016. február 10. 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

Értesül (tértivevénnyel): 

 

1. DÉLÚT Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. 

2. Juhász Lóránt, xxxx 

3. ÉDF Démász Hálózati Elosztó Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66. 

4. Irattár 

 


