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HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a NATURA TŐZEGBÁNYA Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi 348.; továbbiakban: Bányavállalkozó) részére
3273/3/1999. számú határozattal megállapított bányászati jogát jelen határozattal
törli
a 1463/1985. számon megállapított „Homokmégy II.-tőzeg” védnevű bányatelekről.
A Bányakapitányság a határozat jogerőre emelkedése után intézkedik a bányatelken fennálló
bányászati jog meghirdetéséről a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján.
A bányászati jog törlésével megszűnik a bányatelek területén (Homokmégy 0832/1, 0832/2,
0832/3, 0832/6, 0832/7, 0832/8, 0832/10, 0832/11, 0832/12, 0832/13, 0832/14, 0832/15,
0832/17, 0832/18, 0832/19, 0832/24, 0832/25, 0832/26, 0832/27, Öregcsertő 0111, 0113 és
0114/1 hrsz.) a Bányavállalkozó bányászati joga.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (25.000
Ft.), melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság az SZBK/1301-1/2013. számon indult „Homokmégy II.-tőzeg” védnevű
bányatelek bányaművelési térképének beadásával kapcsolatos eljárásában a Bányavállalkozó
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nyilatkozta, hogy több éve nem végzett ásványi nyersanyag kitermelést. A Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján az utóbbi években a 2008-as évre vonatkozóan
xxxx m3 , a 2002-es évre vonatkozóan xxxx m3 ásványi nyersanyag bevallás van rögzítve. A
Bányakapitányság bekérte a Bányavállalkozótól a 2008-as és a 2002-es évre vonatkozó önbevallásának másolatát, melyből megállapítható, hogy a 2008-as évi kitermelés a „Homokmégy
I.-tőzeg” védnevű bányatelekre vonatkozott, a 2002-es évi kitermelésnél pedig gépelési hiba
történt a Bányavállalkozó SZBK/1301-4/2013. számon iktatott nyilatkozata alapján.
A Bányakapitányság a fentiek alapján megállapította, hogy a kitermelés szüneteltetésének
időtartalma meghaladta a 6 évet, ezért az SZBK/3195-1/2013. számú határozatban a bányabezárás és a tájrendezés elvégzése céljából bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtását rendelte el a Bányavállalkozó számára. A teljesítés határideje 2014. február 16-án lejárt, melyet
nem teljesített a Bányavállalkozó, illetve nem kérte a határidő meghosszabbítását.
A Bányakapitányság 2013. április 03-án helyszíni szemlét tartott a bányatelek terültén, ahol
megállapította, hogy több éve nem történt kitermelés. A jegyzőkönyv SZBK/875-1/2014.
számon lett iktatva.
A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (Bt.) 30. § (4)
bekezdés és (5) bekezdés figyelelembevételével a fentiekben ismertetett tényállás alapján
határozott a rendelkező részben foglaltak szerint és törölte a Bányavállalkozó bányászati
jogát.
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 az 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 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, 2014. május 12.

dr. Palicz András
bányakapitány
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