
 

 
 

5000 Szolnok, Hősök tere 6. : (06-56) 512320 

: 5001. Szolnok, Pf.: 164. : (06-56) 512337 

e-mail: szbk@mbfh.hu 

MMAAGGYYAARR    BBÁÁNNYYÁÁSSZZAATTII    ÉÉSS    FFÖÖLLDDTTAANNII    HHIIVVAATTAALL  

SSZZOOLLNNOOKKII  BBÁÁNNYYAAKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG  

Ikt. szám: SZBK/12-1/2014.  

Ügyintéző: Szeifert Konrád  

: 06-56-512-314 

:  06-56-512-337 

E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu 

 

                                                                           Jogerős: 2014. 01. 21. 

 

Tárgy: „Tiszagyenda I.- homok” védnevű bányatelek törlése 

 

 

Bánya F.K.V. Kft. 

 

5234 Tiszaroff 

Dózsa György út 130. 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az SZBK/3047/10/2009. 

számú határozattal megállapított 

 

„Tiszagyenda I. – homok” védnevű bányatelket törli a nyilvántartásból. 

 

A törölt bányatelekkel érintett ingatlan: Tiszagyenda 0127 hrsz.-ú földrészlet. 

 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál két példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell 

illetékbélyegben leróni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Bányakapitányság - hivatalból indított eljárásában - az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4) bekezdés alapján, a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel: 

 

 a bányában a bányászati tevékenységet befejezték, a bányászati tevékenység 

következtében keletkezett környezetkárosodást felszámolták, az érintett terület 

tájrendezését befejezték, 

 a Bányakapitányság SZBK/2807-11/2013. sz., 2013. december 20-án jogerőre 

emelkedett határozatával a „Tiszagyenda I.- homok” védnevű bányatelek területén 

üzemelő bánya megszűnését, a bányászati tevékenység befejezését megállapította. 
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 a bányatelekkel érintett területeken a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem 

várható, így a Vhr. 12. § (4) bekezdésére való tekintettel a bányatelek törölhető. 

 

A bányatelek jogi jelleg ingatlan nyilvántartásból való törléséről a bányafelügyelet jelen 

határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik. 

 

A Bányakapitányság az érintett Bányavállalkozó (Bánya F.K.V. Kft., 5234 Tiszaroff, Dózsa 

György út 130., adószáma: 14760147-2-16), mint ügyfél értesítését az eljárás megindításáról 

a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 

29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte. 

 

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. 

 

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. január 2. 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

Kapják: 

1. Bánya F.K.V. Kft., 5234 Tiszaroff, Dózsa György út 130. 

 

Jogerőre emelkedést követően: 

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest – e-mailben 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 123. 

4. Irattár. 


