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HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az SZBK/5180/7/2006.
számú határozattal megállapított
„Székkutas II. – homok” védnevű bányatelket törli a nyilvántartásból.
A törölt bányatelekkel érintett ingatlanok: Székkutas 0376/25, 0376/26, 0376/27, 0376/42
hrsz.-ú földrészletek.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál két példányban benyújtható
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra
megállapított díj 50%-a (25.000.- Ft), melyet az 10032000-01417179-00000000 sz. számlára
kell befizetni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési
bizonylaton a határozat iktatószámát és az A042 kódszámot fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Teszt Kft. 2014. április 24-én érkezett kérelmében kérte a „Székkutas II.-homok” védnevű
bányatelek törlését, mivel ott a bányászati tevékenységet nem kezdte meg. A
Bányakapitányság 2014. május 6-án helyszíni szemlét tartott tárgyi bányatelken. A helyszíni
szemlén megállapította, hogy bányászati tevékenységet nem folytattak a területen, az továbbra
is mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A megállapításokat az SZBK/1153-3/2014. számú
jegyzőkönyvben rögzítette.
Mivel a bányászati tevékenység nem kezdődött meg a bányatelek területén, ezért a
Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/B. § (5) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A bányatelek jogi jelleg ingatlan nyilvántartásból való törléséről a bányafelügyelet jelen
határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.
Az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c)
bekezdés alapján rendezett.
A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés
illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
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A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában 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. számú melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2014. május 10.

dr. Palicz András
bányakapitány
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