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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) Rácz Gergely egyéni vállalkozó
(továbbiakban: Bányavállalkozó) által benyújtott kérelemre
bányatelket állapít meg
a következők szerint:
1./ A bányatelek:
1. 1. védneve: Hódmezővásárhely XIV.- homok
1. 2. ásványi nyersanyaga:
- csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés, talajvíz alóli kitermeléssel.
2./ A bányatelek jogosítottjának:
Rácz Gergely egyéni vállalkozó

2. 1. neve:

2. 2. vállalkozás székhelye: xxxx
.....2. 3. vállalkozói ig. száma:
2. 4. adószám:

xxxx
xxxx

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5000 Szolnok Indóház utca 8. 5002 Szolnok Pf. 101. Telefon: (56) 422 603
e-mail: kh.mefv@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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3./ A bányatelek:
3. 1. földrajzi helye: - Csongrád megye,
- Hódmezővásárhely 01605/43; 01605/44; 01605/45; 01605/46; 01605/47;
01605/48; 01937/6; 01974/2; 01974/5; 01974/8; 01974/10; 01974/11;
01974/13; 01974/14; 01975 hrsz.-ú ingatlanok.
3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont

Koordináták

sorszáma

Y (m)

Z (mBf)

1.

744873,10

116358,04

82,29

2.

745032,51

116511,73

79,60

3.

745408,02

116146,19

80,18

4.

745405,23

116143,33

79,90

5.

745741,44

115807,44

80,15

6.

745525,41

115585,07

77,41

7.

745109,72

115694,33

77,80

8.

744776,62

116078,06

78,69

9.

744906,74

116193,57

80,84

10.

744876,62

116225,06

81,59

11.

744941,70

116292,81

80,99

3.3. fedőlapja:

+ 83,05 mBf

alaplapja:

+ 70,00 mBf

3.4. területe:

X (m)

443368 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, illetve területek:
-

A bányatelek határ 2-5 oldalával határos, Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz.-ú Natura 2000

-

Hódmezővásárhely 02015/1 hrsz.-ú Nagyszigeti-csatorna

terület.

4.2. A bányatelek területén belül található védendő létesítmények:
-

Hódmezővásárhely 01973/6; 01605/46, 01605/48 és 01974/5 hrsz.-ú ingatlanokon lévő 20 kVos villamos légvezeték.

-

Hódmezővásárhely 153. sz. régészeti lelőhely.

-

Hódmezővásárhely 01605/44, 01974/11 hrsz.-ú tanya, udvar és bekötőútjaik, 0,4 kV-os,
tanyákat ellátó villamos légvezetékek
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5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:
5.2. A bányatelek határvonalai mentén a szomszédos területek védelmére - szakértő által
meghatározott - 5 méteres védősáv és az anyagra jellemző, talajvíz feletti (+76,60 mBf felett lévő
0

0

0

térrész) 28 -os határszög, 3 -os határszög korrekció figyelembevételével, 25 -os hajlású rézsű
0

alkalmazásával, valamint talajvíz alatti (+70,00 mBf és +76,60 mBf közötti térrész) 23 -os határszög,
0

0

3 -os határszög korrekció figyelembevételével, 20 -os hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl ki
a Bányafelügyelet.
5.3 A bányatelken kívül található védendő létesítmények és területek védelmére
-

A bányatelek határ 2-5 oldalával határos, Hódmezővásárhely 02034/41 hrsz.-ú Natura 2000

-

Hódmezővásárhely 02015/1 hrsz.-ú Nagyszigeti-csatorna ingatlanhatárától mért 6 méteres

terület határától számított 10 méteres védősávval
védősávval
védőpilléreket jelöl ki a Bányafelügyelet.
5.4. A bányatelken belül található védendő létesítmények mentén, azok védelmére
-

Hódmezővásárhely 01973/6; 01605/46, 01605/48 és 01974/5 hrsz.-ú ingatlanokon lévő 20 kVos villamos légvezeték szélső, nyugalomban lévő áramvezetők felszíni függőleges vetületétől
mért 5 méteres védősávval

-

Hódmezővásárhely 153. sz. régészeti lelőhely nyilvántartásba vett határai mentén 5 méteres
védősávval

-

Hódmezővásárhely 01605/44, 01974/11 hrsz.-ú tanya, udvar és bekötőútjaik védelmére 5
méteres védősávval, 0,4 kV-os, tanyákat ellátó villamos légvezetékek védelmére, szélső,
nyugalomban lévő áramvezetők felszíni függőleges vetületétől mért 1 méteres védősávval

-

Hódmezővásárhely 01975 hrsz.-ú földút védelmére az út ingatlanhatárától mért 5 méteres
védősávval

védőpilléreket jelöl ki a Bányafelügyelet.
A védő- és határpillérek méretezése a + 70,00 mBf alaplapra vonatkozik.
6./ A Bányafelügyelet a jogszabályban előírt szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat rendeli el,
illetve az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat érvényesíti:

6.1 A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/5846-1/2016 sz. végzésében szakhatósági
eljárását, hatáskörének hiányát megállapítva, megszüntette.
6.2

Bács-Kiskun

Megyei

Kormányhivatal

Földművelésügyi

és

Erdőgazdálkodási

Főosztály

Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály BKG/001/8021-3/2016 sz. irata alapján, erdőfelügyeleti
hatáskörben: a munkálatok miatt esetleg szükségessé váló fakitermelést legalább 30 nappal korábban
be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
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Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztályán (bacs-erdeszet@bacs.gov.hu, 6001 Kecskemét,
Pf.:130.)
6.3 A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 105233/2016 sz. irata alapján, termőföld mennyiség-védelmi hatáskörben:
-

A kitermelési műszaki üzemi tervek (MÜT) jóváhagyására irányuló kérelemhez mellékelni kell
a MÜT-ben meghatározott bányaüzem teljes területére vonatkozó, termőföld más célú
hasznosítását engedélyező, jogerős határozatok másolatát. A bányászati igénybevételre
tervezett mező- vagy erdőgazdasági művelési ágú területekre vonatkozó, termőföld más célú
hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozat hiánya
esetén a Bányafelügyelet a MÜT jóváhagyása tárgyú eljárást felfüggeszti a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 10. § (3) bek.-ben előírtak szerint.

7./ A Bányafelügyelet a bányatelek területére vonatkozóan az alábbi újrahasznosítási célt hagyja jóvá:
- a 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésben meghatározott „bányató”
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.

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 Rácz Gergely egyéni vállalkozó (Bányavállalkozó) által 2016. augusztus 15-én
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/2394-6/2014. számú határozatával
ásványi nyersanyag kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a
Bányavállalkozó a területen az SZBK/3463-32/2014. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv
alapján elvégezte. A 2015. december 30-án befejezett kutatás alapján a Bányavállalkozó zárójelentést
készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik. A kérelmező a
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kutatás során homok, kőzetliszt és vegyes, kevert ásványi nyersanyagon kívül más hasznosítható
ásványi nyersanyagra nem bukkant. A földtani ismeretek igazolása a Bányafelügyelet által
JN/MEF/BO/43-2/2016. számon elfogadott kutatási zárójelentés alapján volt elfogadható.
A

bányatelek

megállapítási

kérelemhez

Bányavállalkozó

mellékelte

a

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya CSZ/01/4337-37/2016 számú,
„Rácz Gergely „Hódmezővásárhely XIV - homok” bánya létesítése, környezetvédelmi engedély” tárgyú
határozatát. Mivel a környezetvédelmi engedély határozaton nem volt megtalálható a jogerősítő
záradék, ezért a Bányafelügyelet 2016. augusztus 29-én, elektronikus levélben belföldi jogsegély
kérelemmel fordult a környezetvédelmi hatósághoz, mely 2016. augusztus 31-én érkezett válaszában
tájékoztatta a Bányafelügyeletet arról, hogy a CSZ/01/4337-37/2016 számú határozat fellebbezés
folytán nem vált jogerőssé. A bányafelügyelet 2016. augusztus 12-én kelt, JN/MEF/BO/2013-17/2016.
számú végzésében felfüggesztette a bányatelek megállapítására irányuló eljárást, melyet a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 2016. október 6-án
érkezett, jogerőről szóló értesítése után haladéktalanul folytatott.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály CSZ/01/433759/2016

számú,

Bányafelügyeletnél

október

2016.

7-én

iktatott

iratában

értesítette

a

Bányafelügyeletet arról, hogy a „Hódmezővásárhely XIV. - homok” bányatelek területére kiadott,
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP9307-13/2016. számú
határozatával

módosított

Csongrád

Megyei

Kormányhivatal

CSZ/01/4337-37/2016

számú

környezetvédelmi engedély határozata jogerőre emelkedett és végrehajtható. A Bányafelügyelet
környezetvédelmi

eljárásba

beavatkozóként

résztvevő

ügyféltől

értesült

arról,

hogy

a

környezetvédelmi engedély ellen a kb. 200 m-re lévő, bezárt bánya bányatavát üzemeltető vállalkozás
a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (továbbiakban: Bíróság) keresetet nyújtott be a
környezetvédelmi engedéllyel szemben. A tényállás teljes körű tisztázása érdekében megkeresett
Bíróság 2016. El. I. J. 28/2 számú, 2016. október 25-én kelt iratában tájékoztatta a bányafelügyeletet
arról, hogy az irat keltezéséig nem nyújtottak be keresetet a Bírósághoz, az Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP9307-13/2016. számú határozatával
szemben.
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, illetve a bányavállalkozó a kérelmét módosította, melyben kérte, hogy a számára
meddőnek minősülő kőzetlisztre és kevert ásványi nyersanyagra ne állapítson meg a bányafelügyelet
bányászati jogot. A Bányafelügyelet tájékoztatja a Bányavállalkozót, hogy a megkutatott és
nyilvántartásba

vett,

meddőnek

minősített

ásványi

nyersanyagok

tekintetében

elszámolási

kötelezettsége áll fenn a Bt. 3. § alapján.
A Bányafelügyelet több alkalommal tájékoztatta az ügyfelet a benyújtott bányatérkép hiányosságairól.
Legutóbbi adategyeztetésről, bányatérkép kiigazításáról szóló irat 2016. október 20-án érkezett a
Bányafelügyelethez.
A bányatelek területén található ingatlanok nem mindegyike a Bányavállalkozó tulajdonában van. A
Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonosokat előzetesen tájékoztatta a bányatelek megállapítási
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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
használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt, Balázs János
ingatlantulajdonos kivételével, nem tettek az eljárás során. Tekintettel arra, hogy Balázs János
ingatlanát az eljárás ideje alatt eladta a bányavállalkozónak, a Bányafelügyelet JN/MEF/BO/201328/2016. számú végzésében megállapította Balázs János ügyféli jogállásának megszűnését.
A Csongrád Megyei Önkormányzatot, mint ügyfelet a Bányafelügyelet értesítette az eljárás
megindításáról, aki nem nyilatkozott arról, hogy a megyei területrendezési terv tartalmaz-e a
bányatelek megállapítására vonatkozó korlátozásokat, ezért hozzájárulását kikötések nélkül
megadottnak kell tekinteni.
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 érvényesített Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal HHI/58461/2016 sz. végzésének indokolása:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

JN/MEF/BO/2013-6/2016

hivatkozási

számon

szakhatósági

megkeresést

küldött

“Hódmezővásárhely XIV. - homok, kőzetliszt, kevert ásványi nyersanyag” bányatelek megállapítása
tárgyában. A megküldött ügydarab vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek
honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a
megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének
van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság hatáskörét és
illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.
melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának
(9) bekezdése tartalmazza.”

- A rendelkező rész 6.2 pontjában tett kikötéseit a Bányafelügyelet Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
BKG/001/8021-3/2016 sz., szakkérdésben adott irata alapján írja elő, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv.-ben és a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendeletben
előírtakra hivatkozva.
- A rendelkező rész 6.3 pontjában tett előírásait a Bányafelügyelet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály 10523-3/2016 számú iratban, szakkérdésben
adott válaszával indokolja: „Ezen szakkérdésre adott válasz a termőföld védelméről szóló 2007. évi
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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 Bányafelügyeletnek a Vhr. 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában szereplő, a táblázatban
feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében a rendelkező rész 6. pontjában szereplők
kivételével nem kellett megkeresni, mivel a bányavállalkozó rendelkezik a „Hódmezővásárhely XIV. homok”

bányatelek

Főfelügyelőség

területére

kiadott,

OKTF-KP9307-13/2016.

Országos
számú

Környezetvédelmi

határozatával

és

módosított,

Természetvédelmi
Csongrád

Megyei

Kormányhivatal CSZ/01/4337-37/2016 számú, jogerős és végrehajtható környezetvédelmi engedély
határozattal, illetve a közigazgatási szervek bevonásának feltételei nem állnak fenn.
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 Hódmezővásárhely 01975 hrsz.-ú földút esetében
annak nyomvonala megtartása mellett, a státusza 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
teljesülése esetén. Az előzőekkel indokolva, a földút és a 0,4 kVos légvezetékek védőpillérében
lekötött ásványvagyont a műrevaló, kitermelhető vagyonban vette figyelembe a Bányafelügyelet.
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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 senki sem tett nyilatkozatot, így csak a kérelmező ügyfél részére áll nyitva a fellebbezés
lehetősége, 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.

- 8/10 -

JN/MEF/BO/2013-24/2016.

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. november 02.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
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2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 6701
Szeged, Pf.1048. - tájékoztatásul.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Földhivatali Osztály,
6801 Hódmezővásárhely, Pf. 28.
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6. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66
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