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HATÁROZAT 

 

 

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

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Békési Bőség Vállalkozási és 

Kereskedelmi Bt. (5700 Gyula, Budapest krt. 42. II/6., adószáma: 20818201-2-04, továbbiakban: 

Bányavállalkozó) „Gyula I.- homok” védnevű bányatelek tekintetében beterjesztett határ- és 

védőpillér módosítási kérelem alapján új határ- és egyben védőpillért  

 

jelöli ki 

az alábbiak szerint: 

 

1. A bányatelek 8-1 oldala a 4444-es számú közút 20 m széles védősávjával érintkezik, melynek 

védelmére a bányatelek határán belül 5 m-es védősáv, valamint 27 fokos határszög és 3 fokos 

határszög korrekció figyelembevételével, 24 fokos hajlású rézsű alkalmazásával határ- egyben 

védőpillért jelöl ki a Bányafelügyelet. 

2. A bányatelek 1-2 oldala már leművel bányaterülettel (bányatóval), bányaüzemi úttal érintkezik, 

melynek védelmére a bányatelek határán belül 5 m-es védősáv, valamint 27 fokos határszög és 3 

fokos határszög korrekció figyelembevételével, 24 fokos hajlású rézsű alkalmazásával határpillért jelöl 

ki a Bányafelügyelet. 

3. A védőpillér módosítása alapján a bányatelek 2006. január 1-i ásványi nyersanyag készletei: 

Megnevezése: 

-  csoport: Homok, alcsoport: Homok, kódja: 1453 

Kategória:                                              C1           

Földtani vagyona:                               xxxx m
3
  

Nem műrevaló vagyona:                     xxxx m
3
  

Műrevaló vagyona:                             xxxx m
3
  

Pillérben lekötött vagyona:                  xxxx m
3
  

Kitermelhető vagyona:                        xxxx m
3
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Az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 25. § (3) bekezdése alapján az adatok üzleti titoknak minősülnek. 

4. A határ- és védőpillér módosítása alapján a korábban pillérben lekötött és jelen határozattal 

kitermelhető készletbe került xxxx m
3
 mennyiségű ásványi nyersanyag érvényes műszaki üzemi terv 

alapján leművelhető. 

 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja 20.000 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 A0440 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

A Bányavállalkozó 2016. március 31-én a „Gyula I.- homok” védnevű bányatelek tekintetében határ- 

és védőpillér módosítási kérelmet terjesztett be. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 32. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról 

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

kérelem megfelelő. 

 

A Bányafelügyelet SZBK/2682-6/2015. számú határozatával elfogadta a „Gyula I.- homok” védnevű 

bányatelek 0,129177 km
2
 (12 ha 9177 m

2
).nagyságú területének tájrendezését, mivel a területen a 

Bányavállalkozó a tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte. A 

Bányavállalkozó a bányatelken, a Gyula 097/38 és 097/57 hrsz-ú ingatlanok 6 ha 3520 m
2
-es részén 

folytatja a bányászati tevékenységet az SZBK/3001-3/2015. számon jóváhagyott műszaki üzemi terv 

alapján. A Bányavállalkozó jelen kérelmében kezdeményezte a bányatelek módosító határozatban 

kijelölt határ- és védőpilléreinek módosítását. Kérelméhez mellékelte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Békés Megyei Igazgatóságának – mint a 4444 jelű Gyula- Battonya- Mezőhegyes összekötő út 

kezelőjének – BEK-77/3/2016. számú hozzájárulását a határ- és védőpillér módosításhoz. 

 

A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában 

szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó 

hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia: 

 

Hatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás gyorsforgalmi utat, közúti határátkelőhely 

közlekedési építményeit, azok biztonsági övezetét nem 

érinti 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás vasúti pályát, vagy szélső vágányának 

tengelyétől számított 100 méteren belüli területet nem 

érint 
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Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem 

érint 

megyei katasztrófavédelmi hatóság 

(vízvédelmi, vízgazdálkodási 

feladatkörében eljárva) 

a bánya rendelkezik a Körös-vidéki Környezetvédelmi 

Felügyelőség 51.509-20/1999. számú, határozatlan 

ideig érvényes környezetvédelmi engedélyével 

megyei kormányhivatal erdészeti 

igazgatósága 
a tevékenység erdőterületet nem érint 

megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége 

a tevékenységhez a szükséges BEK-77/3/2016. 

számú közútkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll 

környezetvédelmi és természetvédelmi 

főosztály 

a bánya rendelkezik a Körös-vidéki Környezetvédelmi 

Felügyelőség 51.509-20/1999. számú, határozatlan 

ideig érvényes környezetvédelmi engedélyével 

megyei kormányhivatal kulturális 

örökségvédelmi irodája 

a módosítási eljárás kulturális örökségvédelmi 

hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy 

védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, régészeti 

védőövezet területét, műemléki területet vagy 

nyilvántartott műemléki érték, vagy műemlék telkét 

nem érinti 

 

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

1. Bt. 32. § (2) bekezdés, Vhr. 19. § (1) bekezdés, figyelemmel az útkezelői hozzájárulásban 

foglaltakra. 

2. Bt. 32. § (2) bekezdés, Vhr. 19. § (1) bekezdés. 

3. Bt. 43. § (3) bekezdés. 

4. Bt. 27. § (1) bekezdés. 

 

Bányavállalkozó a 40.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. 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) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2016. április 7. 

         Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

         Dr. Palicz András 

        bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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Értesül: 

1. Békési Bőség Bt., 5700 Gyula, Budapest krt. 42. II/6. 

2. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. 

3. Bereczki Zoltán, xxxx 

 

Jogerőre emelkedést követően: 

4. Békési Bőség Bt., 5700 Gyula, Budapest krt. 42. II/6. 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton). 

6. Irattár. 


