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HATÁROZAT 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) hivatalból indult eljárás ke-

retében az SZBK/140/17/2008. számú határozatával a TESZT Tervező, Szervező és Fővállal-

kozó Kft. (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 23/A. 9/36.) részére megállapított bányászati 

jogot jelen határozattal törli a Kaskantyú I.-homok 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 (Kaskantyú 075/6-16, 075/29, 

077/25, 078 hrsz.) a bányavállalkozó bányászati joga. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől 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 szám-

lára kell befizetni. 

  

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányság a SZBK/140/17/2008. számú határozatában állapította meg a TESZT 

Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. részére a Kaskantyú I.-homok bányatelket, amely 

2008. április 04-én vált jogerőssé.  

 

A bányavállalkozó a bánya megnyitására, az ásványi nyersanyag kitermelésére vonatkozóan 

nem kezdte meg az ásványi nyersanyag kitermelését a bányatelek jogerőre emelkedésétől 

számított 5 éven belül. A bányavállalkozó a bányatelek ásványi nyersanyagának a kitermelés-
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re, annak megkezdésére vonatkozó határidő meghosszabbítást nem kezdeményezett a bánya-

felügyeletnél. 

 

A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (Bt.) 26/A. § (4) és 

(5) bekezdés figyelelembevételével a fentiekben ismeretett tényállás alapján határozott a 

rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

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. mellékle-

te állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. július 02. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 
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