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Tárgy: „Kiskunhalas II.-homok” védnevű bányatelekre beterjesztett 2012.-2013. évi módosí-

tott kitermelési MÜT kérelem 

                

      

Halas Homokbánya Szállítási Kft. 

 

6400 Kiskunhalas 

Tábor u. 15.      Jogerőssé vált: 2013. október 18-án 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Halas Homokbánya Szál-

lítási Kft. (továbbiakban: Bányavállalkozó) - 6400 Kiskunhalas, Tábor u. 15.; Adószám: 

13269519-2-03 - kérelmére az SZBK/2366-14/2012. számú határozattal (továbbiakban: Hatá-

rozat) jóváhagyott „Kiskunhalas II.-homok” védnevű bányatelek 2012-2013. évekre szóló 

kitermelési műszaki üzemi tervének (MÜT) módosítását 

 

jóváhagyja, 

 

a következő feltételekkel: 

 

1./ A Határozat 2.2 pontja az alábbiakra módosul:  

 

Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:  

 

2013. évben: xxxx m
3
 

 

2./ A Határozat 5. pontja az alábbiakra módosul:  

 

Rendelkezés a biztosítékról:  

 

5.1. Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet, az 

abban szereplő xxxx Ft. biztosítéki összeggel elfogadja. 
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5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánla-

tát, amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a bányafelügyelettel 

megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányság-

nak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási köte-

lezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

 

3./ A Bányakapitányság a Bányavállalkozó székhelyének változását a bányatelek nyilvántartás-

ban átvezeti: 

 

3.1. A Bányavállalkozó régi székhelye: 6400 Kiskunhalas, Tompa u. 5. 

 

3.2. A Bányavállalkozó új székhelye: 6400 Kiskunhalas, Tábor u. 15. 

 

A Határozat egyéb rendelkezései és kiegészítései nem változnak. 

 

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 21 500 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. július 02-án a „Kiskunhalas II.-homok” védnevű bányatelek 2012.-

2013. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervének a módosítását kérte. 

 

A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § és a 

Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-14. §-ai alapján meg-

vizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos. A Bányakapitányság a hiányok pótlására 

végzést bocsátott ki. A Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást teljesítette. 

 

A Bányakapitányság az eljárást a 2013. augusztus 08-ai keltezésű SZBK/1853-6/2013. számú 

végzésében a Bányavállalkozó kérelmére felfüggesztette a hatályos környezetvédelmi enge-

délyt módosító jogerős határozat megküldéséig. 

 

A Bányavállalkozó a 2013. szeptember 23-án érkezett levelében kérte az eljárás folytatását és 

egyben megküldte az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-

lügyelőség 93426-1-5/2013. számú működési engedélyét módosító 93426-1-9/2013. számú ha-

tározatát. 

 

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

1. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy a 93426-1-9/2013. számú módo-

sított környezetvédelmi működési engedélyben évi xxxx m
3
 ásványi nyersanyag kiterme-

lése engedélyezett. 

2. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések figyelembevételével.  

3. Vhr. 12. § (5) bekezdés figyelembevételével. 
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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 Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 3. § (2) és (4) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. szeptember 30. 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

Melléklet: 1 pld. záradékolt terv (Bányavállalkozónak) 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. Halas Homokbánya Kft., 6400 Kiskunhalas, Tábor u. 15. 

2. Fülöp János Róbert, xxxx 

3. Szakál István, xxxx 

4. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kiren-

deltsége, 6501 Baja, Pf.: 113 

5. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan). 

6. Irattár. 


