
 
 

 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

7623 Pécs,  József A. u. 5.  7602 Pécs, Pf.: 61. 
 +36-72 314-952  +36-72 510-367  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

Iktatószám: PBK/2688-17/2016. Tárgy: Műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat kiegészítése         

 Ez a határozat 2017 február 11-én lett jogerős. A papír alapú 

határozat záradékolása pecsételéssel és ügyintézői aláírással 

megtörtént  
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H A T Á R O Z A T 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

Murasóder Folyamtisztító Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1. ) kérelmére a  „Murakeresztúr I. 

(Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2021.05.31-ig terjedő érvényességű 

kitermelési műszaki üzemi tervét jóváhagyó 2017. 01.09-én kelt - jogerőre még nem emelkedett - 

PBK/2688-16/2016. sz. határozat 1. és 5. pontjait az alábbiak szerinti (a félkövér betűkkel jelzett 

részekkel) kiegészíti. 

1. A kitermelési tevékenység a 1781/1996/3. Bk. sz. „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű 

bányatelken, a Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon, az alábbi termelési jellemzőkkel történhet: 

év 2017 2018 2019 2020 2021 

ásványi 

nyersanyag (m
3
) 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 %, 

 Engedélyezett termelvény veszteség:  0 %. 

 A tervidőszakban összesen xxxx (m
3
) humuszos fedőanyag, nem szennyezett talaj 

letakarítása tervezett. 

 A bányavállalkozó a környezetvédelmi működési engedélyben rögzített xxxx (m
3
/év) értéket 

meg nem haladóan értékesítheti a letakarításból származó  - a tájrendezéshez szükséges, 

dokumentáltan számbavett mennyiségen felül, a határozat 5. pontja szerint besorolt 

fedőmeddő ásványi nyersanyagot.  („A Tervidőszakban humuszos feltalaj és fedőréteg 

eltávolítására nem kerül sor.” szövegrész az 1. pontból törlésre kerül) 

5. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 

20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti  

 5. Törmelékes üledékes kőzetek főcsoport, 6. Kavics csoport, kódja: 1460, 

 14. Egyéb nyersanyagok főcsoport, 1. Vegyes, kevert nyersanyagok csoport, 2. Kevert 

ásványi nyersanyag II. csoport, kódja : 2312 

A Bányafelügyelet változatlanul hatályban tartja a PBK/2688-16/2016. ikt. számú határozat – jelen határozat 

rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseit. 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.   

A jogorvoslati eljárás díját, 25.000,- Ft-ot az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint 

kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, 

illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A0331 számú 

kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a 
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bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) 

a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni. 

INDOKOLÁS 

A Murasóder Folyamtisztító Kft. bányavállalkozó, a 2016. november 21-én benyújtott kérelmében a 

„Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi tervének 

2021.05.31-ig terjedő érvényességgel történő jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől. 

 A Bányafelügyelet a kérelem, annak mellékleteként benyújtott dokumentáció, a megküldött hiánypótlás és a 

rendelkezésre álló adatok alapján a Bányavállalkozó kérelmét PBK/2688-16/2016. sz. határozattal 

jóváhagyta. 

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó 2015.01.15-én írásban benyújtott jelzése alapján a PBK/2688-16/2016. 

sz. határozat rendelkezéseit felülvizsgálta és megállapította, hogy a letakarítás során keletkező 

fedőanyaggal - annak értékesíthetőségével kapcsolatosan, - azaz az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem 

született döntés, ezért indokolt a döntést kiegészítése. 

A határozat kiegészítését a Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/B. § (2) és (3) bek. alapján teljesítette, 

figyelembe véve, hogy a döntés még nem emelkedett jogerőre és a határozat kiegészítése nem sért 

jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot. 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 81/B. § (4) bekezdés alapján biztosította a Bányafelügyelet. 

A Bányafelügyelet mint érdemi döntésre jogosult szerv a műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor 

hatályos Bt. 27. §. (4) és a Vhr 14.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel hagyta jóvá, a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése által meghatározott illetékességi területén.  

 

Pécs, 2017. január 23. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

             Kormos Károly 

                        bányakapitány 

Kapja: 

1. Murasóder Folyamtisztító Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1. 

2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest, Pf.: 70. e-mail: 

hatosagihivatal@hm.gov.hu 

3. Károly Ferenc fmv. (email:  karolyf@kozottunk.hu ) 

 

Tájékoztatásul kapja: 

4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1. (e-mail: 

vas.mki@katved.gov.hu)  

5. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (email:  

nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu )  

6. Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály  zoldhatosag@zala.gov.hu  email címen 

7. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81. (e-mail: 

noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) 

8. Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (e-mail: 

nagykanizsa@takarnet.hu) 
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