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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Béke Agrár Kft. (5900 Orosháza,
Lehel u. 57., adószáma: 24860183-2-04, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az „Orosháza
III.- közlekedésépítési agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt
bányaüzemre beterjesztett 2016 - 2017. évi bányabezárási műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyási
kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2017. december 31.
2. Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a 3/2015. számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. Engedélyezett termelés:
-
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kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312), 2016-ban: xxxx m , 2017-ben: xxxx m .

4. A bányabezárási tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Orosháza 0662/50 és 0655/19 a
tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5. Rendelkezés a biztosítékról.
5.1. A

Bányafelügyelet

a

Bányavállalkozó

bányászati

tevékenységéből

eredő

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére - a benyújtott tájrendezési költségterv alapján –
xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosíték adását írja elő.
5.2. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely
jelzálog, elfogadja.
6. A kitermelés befejezésére, a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi terv végrehajtását, a
tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek
bejelenteni, kérve annak elfogadását.
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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. 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 2016. január 4-én az „Orosháza III.- közlekedésépítési agyag” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2016 - 2017. évi bányabezárási műszaki üzemi
tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra (postára adás dátuma: 2015. 12. 30.).
A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 26. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a
kérelem - hiánypótlást követően – megfelel jogszabályokban előírtaknak.
A bányabezárási MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlanok a Bányavállalkozó
tulajdonát képezik.
A bányatelek bányabezárási, tájrendezési tevékenységgel igénybe venni tervezett területe kivett
művelési ágú.
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:
a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki

területi vízügyi hatóság

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 24741-3-3/2014. számú működési
engedélyével, mely érvényességi ideje 10 év

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,

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt nem

Vasúti és Hajózási Hivatal

érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél

Vasúti és Hajózási Hivatal

magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai

vezetője

célú létesítmény működési vagy védőterületét

települési önkormányzat jegyzője
megyei kormányhivatal járási földhivatala

a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet
a tevékenység termőföldet nem érint
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megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya
megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

a tevékenység nem termőföldön valósul meg

a tevékenység erdőterületet nem érint

megyei kormányhivatal közlekedési

a tevékenység országos közutat, helyi közutat, ill.

felügyelősége

annak biztonsági övezetét nem érinti

környezetvédelmi és természetvédelmi

a bánya rendelkezik az Alsó-Tisza-vidéki

főosztály

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 24741-3-3/2014. számú működési
engedélyével, mely érvényességi ideje 10 év

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
2. Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4), 42. § (5), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére és arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett területen a bányabezárás során ásványi nyersanyag
kitermelést nem tervez.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok a Bányavállalkozó tulajdonát képezik.
5. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó
által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét (xxxx Ft.) elfogadta. A Bányavállalkozó xxxx Ft
jelzálogot már korábban bejegyeztette az ingatlan-nyilvántartásba a Bányafelügyelet részére
az Orosháza 0655/6 hrsz-ú ingatlanra.
6. Vhr. 22. § (4) bekezdés.
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 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. január 14.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

- 3/4-

JN/MEF/BO/33-4/2016.

Értesül:
1. Béke Agrár Kft., 5900 Orosháza, Lehel u. 57.
Jogerőre emelkedést követően:
2. Béke Agrár Kft., 5900 Orosháza, Lehel u. 57.
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
4. Irattár
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