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Tárgy: „Csanádpalota II.-homok” védnevű bányatelek 2010-2013. évi kitermelési MÜT 

módosítása 

 

DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. 

 

6750 Algyő 

Kastélykert u. 171. 

 

H A T Á R O Z A T  

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a DÉLÚT Építő és 

Bányászati Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére 

a „Csanádpalota II.-homok” védnevű bányatelekre vonatkozó 2013. december 31-ig 

hatályos kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) jóváhagyó SZBK/1838/7/2010. számú 

határozatot (továbbiakban: Határozat)  

m ó d o s í t j a 

 

az alábbiak szerint: 

 

1./ A Határozat meghosszabbított teljesítési határideje: 2015. december 31. 

 

A Határozat egyéb rendelkezései nem változnak. 

 

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 21.500,- 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 A055 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2013. december 18-án érkezett kérelmében kérte a Határozat teljesítési 

határidejének 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását. A Bányavállalkozó a 

hosszabbítást azzal indokolta, hogy a bányaüzemből a 2010-2013-as tervidőszakban 

jelentősen elmaradt a kitermelés a tervezetthez képest. 

 

A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a 

Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban 

nem vette igénybe, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról szóló 

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdése alapján, a jóváhagyott műszaki 

üzemi terv teljesítési határidejét meghosszabbította. 

 

Jogerős: 2014. február 3. 
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Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 42.115-

1-6/2007. számú határozatával megállapította, hogy a tevékenység nem okoz jelentős 

környezeti hatást, nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A SZBK/1838/7/2010. 

számú műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozathoz 56195-2-3/2010. számon adott ki 

szakhatósági állásfoglalást. 

 

A Bányakapitányság a Vhr. 15. §-a alapján, tekintettel a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. 

mellékletére, és figyelemmel arra, hogy a módosítás a jóváhagyott MÜT egyéb módosítását 

nem érinti, nem vont be szakhatóságot az eljárásba. 

 

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 

mértékét és teljesítésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) 

GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete 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 állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. december 20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               dr. Palicz András  

                                                                                                  bányakapitány 


