MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Ikt. szám: SZBK/1406-3/2013.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
: 06-56-512-314
: 06-56-512-337
E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Hiv. szám:Ügyintézőjük: Melléklet: 2 pld. Bányabezárási MÜT

Tárgy: Orosháza II.- homok bányabezárási MÜT kérelem
Kiss Bernadett
xxxx
xxxx
Jogerőssé vált: 2013. június 13-án
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Kiss Bernadett (xxxx,
továbbiakban: Bányavállalkozó) az Orosháza II.- homok védnevű bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett bányabezárási műszaki üzemi terv (MÜT)
kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1. A bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Orosháza
0434/37 hrsz.
2. A műszaki üzemi tervben előirányzott bányabezárási és tájrendezési feladatokat 2013.
június 20-ig kell végrehajtani.
3. A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv
végrehajtását, a tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a
Bányakapitányságnak bejelenteni, kérve annak elfogadását.
4. Rendelkezés a biztosítékról.
4.1. A Bányakapitányság a bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv
alapján a biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg.
4.2.
A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatát, amely jelzálog elfogadja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 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
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továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat
iktatószámát és az A057 kódszámot is fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. május 16-án az Orosháza II.- homok bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre bányabezárási műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §, 36. § és 42. §-a,
valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §, 14. §,
22. § és 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelel a
jogszabályokban előírtaknak, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A Bányakapitányság a bányatelek 0,112494 km2 nagyságú területéből, 0,073615 km2
nagyságú terület tájrendezését már elfogadta SZBK/1419/4/2009. számú határozatával. A
tájrendezett területet a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1304/2069/2009. számú határozatával halászati vízterületté nyilvánította. A terv szerint bezárandó
terület nagysága 0,038879 km2, mely tájrendezését a Bányavállalkozó el is végezte. Az
érintett terület kivett művelési ágú.
A homokbánya 2013. június 26-ig rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi működési engedélyével.
A Bányakapitányság a MÜT jóváhagyási eljárásba szakhatóságot nem vont be, mivel a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdés alapján, a 3. mellékletben foglalt
bevonási feltétel nem állt fenn.
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Bt. 27. § (4), 42. § (5), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a
tervezett bányászati tevékenységgel érintett Orosháza 0434/37 hrsz-ú ingatlanon a
bányabezárás során ásványi nyersanyag kitermelést nem tervez.
2. Bt. 36. § (1) bekezdés és a Vhr. 22. § (1) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi
működési engedély érvényességére.
3. Vhr. 22. § (4) bekezdés.
4. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8). A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által
kiszámított biztosítéki összeg értékét elfogadta. A tájrendezést a Bányavállalkozó a
kitermelési MÜT-ök hatálya alatt már elvégezte
Az Orosházi Körzeti Földhivatal az Orosháza 11528/2 hrsz-ú ingatlanra a Szolnoki
Bányakapitányság, mint zálogjogosult részére xxxx Ft összeg erejéig a zálogjogot már
korábban bejegyezte.
A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási
díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét
és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2.
melléklete állapítja meg.
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A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2013. május 21.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Kiss Bernadett, xxxx
2. Horostó Kft., 5900 Orosháza, Kórház u. 8. 1/3.
3. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., 6720 Szeged, Klauzál tér 1.
4. Teszt Kft., 5601 Békéscsaba, Pf.: 187.
5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően, email-ben).
6. Irattár
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