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6600 Szentes
Ipartelepi út 44.
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az AUTARK Kft. (6600
Szentes, Ipartelep út 44., továbbiakban: Bányavállalkozó) a Szegvár III.- 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: Szegvár
0274/20 hrsz.
2. A műszaki üzemi tervben előirányzott bányabezárási és tájrendezési feladatokat 2013.
december 31-ig kell végrehajtani.
3. 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 x Ft-ban (azaz x forintban) határozza meg.
4.2.
A Bányakapitányság a bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatát, amely bankgarancia elfogadja. A Bányavállalkozó a bankgarancia
szerződést a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon
belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a
Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati
tevékenység folytatását felfüggeszti.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek
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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
továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat
iktatószámát és az A057 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. július 17-én a Szegvár III.- 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 hiányos, a
Bányavállalkozó nem mellékelte a környezetvédelmi térképet, ezért hiánypótlást írt elő. A
hiánypótlást határidőre teljesítette a Bányavállalkozó. A kérelem bányászati szempontból
engedélyezhető volt, mert megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
A bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása eljárásban részt vevő szakhatóságokat a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete szabályozza. A Bányakapitányság a
döntéshozatalhoz a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat az alábbi fennálló feltételek miatt
nem vonta be:
Szakhatóság megnevezése:
járási földhivatal
kormányhivatal növény- és talajvédelmi
igazgatósága
kormányhivatal erdészeti igazgatósága
gyorsforgalmi út, valamint közúti
határátkelőhely közlekedési építményei
esetében: Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
egyéb országos közút esetében:
kormányhivatal közlekedési felügyelőség
Helyi közút esetében: megyei
kormányhivatal közlekedési felügyelőség
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
igazgatója
környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
települési önkormányzat jegyzője

Megkeresés mellőzésének oka:
termőföldet nem érint a tevékenység
nem termőföldön valósul meg a tevékenység
az eljárás erdőt nem érint
az eljárás közutat vagy annak biztonsági
övezetét nem érinti

az eljárás egyéb víziközlekedési létesítményt
nem érint
az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40
m-nél magasabb építmény
az eljárás honvédelmi és katonai célú
létesítmény működési vagy védőterületét
nem érinti
környezetvédelmi működési engedéllyel
rendelkezik a Bányavállalkozó, melynek
száma: 17404-1-8/2004.
az eljárás helyi jelentőségű védett természeti
területet nem érint

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
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1. Bt. 27. § (4), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett Szegvár 0274/20 hrsz.-ú ingatlan bányászati célú
igénybevételére jogosult a Bányavállalkozó.
2. Bt. 36. § (1) bekezdés és a Vhr. 22. § (1) bekezdés.
3. Vhr. 22. § (4) bekezdés.
4. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8). A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által
kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta.
A Bányavállalkozó befizetése 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.
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. augusztus 5.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. AUTARK Kft., 6600 Szentes, Ipartelepi út 44.
2. x
3. ATVKTVF – hivatali kapun, tájékoztatásul
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően)
5. Irattár
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