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Tárgy: „Szalkszentmárton III.-homok, kavics” védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. 

évekre szóló kitermelési MÜT kérelem 

                

      

Murai Kavicsbányák Kft. 

 

8800 Nagykanizsa 

Magyar u. 14. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Murai Kavicsbányák Kft. 

(továbbiakban: Bányavállalkozó) - 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14 - által benyújtott kérelem-

re indult eljárásában a „Szalkszentmárton III.-homok, kavics” védnevű bányatelek tekinteté-

ben, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) 

kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és 

 

jóváhagyja, 

 

a következő feltételekkel: 

 

1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2018. április 31. 

 

2./ Engedélyezett termelés:  

  

2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyagok: homok (kód: 1453), kavics (kód: 1460) 

 

2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:  

 

   2013. évben: XXX m
3
 

   2014. évben: XXX m
3
 

2015. évben: XXX m
3
 

2016. évben: XXX m
3
 

2017. évben: XXX m
3
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2.3. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (kavics) mennyisége:  

 

   2013. évben: XXX m
3
 

   2014. évben: XXX m
3
 

2015. évben: XXX m
3
 

2016. évben: XXX m
3
 

2017. évben: XXX m
3
 

 

3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez. 

 

4./ A kitermelési tevékenységgel a Szalkszentmárton 0346/8 hrsz.-ú terület vehetők igénybe, a 

tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

 

5./ Rendelkezés a biztosítékról:  

 

5.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szol-

gáló biztosíték összegét XXX,- Ft-ban határozza meg. 

 

5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánla-

tát, amely jelzálogjog, elfogadja. A Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajt-

hatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a jelzálogot igazoló okiratot a Bánya-

kapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték 

adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

 

6./ További Bányakapitánysági előírások: 

 

6.1. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó mó-

don megjelölni. 

6.2. Más vállalkozó igénybevételét, az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal 

megelőzően a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.  

 

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

talhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000,- Ft. A díj fizetésének megtörténtét a 

fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvény-

részével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiak-

ban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószá-

mát és az A055 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó 2013. május 24-én a „Szalkszentmárton III.-homok, kavics” védnevű bá-

nyatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2013-2017. évekre szóló kiterme-

lési műszaki üzemi tervet nyújtott be. 
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A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. vég-

rehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján megvizs-

gálta és megállapította, hogy hiánypótlás előírására nem volt szükség. 

 

A Kunszentmiklósi Járási Földhivatal nem hiteles tulajdoni lap szemle másolata szerint a Kun-

szentmiklós 0346/8 hrsz.-ú ingatlan „kivett” művelési ágú. 

 

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése össz-

hangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett. 

 

A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot nem vont be, mert a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú 

melléklete szerinti bevonás és közreműködés feltétele nem állt fent. 

 

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

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 93282-1-3/2013. számú környezetvédelmi 

működési engedély hatályára. Az engedély 5 évig hatályos. 

2. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben engedélye-

zett mennyiségre (XXX m
3
/év). 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a 

Bányavállalkozó nem tervez termelvény-veszteséget. 

4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bá-

nyavállalkozó a kitermeléssel érintett ingatlan tulajdonosa. 

5. 5.1-5.2. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5) - (8) bekezdések figyelem-

bevételével döntött.  

6. 6.1. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján. 

6.2. Vhr. 21. § (5b) bekezdés alapján. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett. 

 

A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mér-

tékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. mel-

léklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 3. § (2) és (4) 

bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése 

és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. június 20. 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 


