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Tárgy: „Jászberény V.- homok” védnevű bányatelek 2012. – 2013. évi kitermelési MÜT 

időbeli hatályának módosítása. 

 

 

Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt. 

 

5100 Jászberény 

Lövész út 1. 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Lengyel és Társa 

Bányászati és Kereskedelmi Bt. (5100 Jászberény, Lövész út 1., adószáma: 26071231-2-16, 

továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az SZBK/3586-5/2011. számú határozattal 

(továbbiakban: Határozat) jóváhagyott „Jászberény V.- homok” védnevű bányatelekre 

vonatkozó 2013. november 30-ig hatályos kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) teljesítési 

határidejét 

2014. november 30-ig 

meghosszabbítja. 

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 9.500 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 A053 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2013. október 28-i kérelmében kérte a Határozat teljesítési határidejének 

az engedélyezett időtartam meghosszabbítását 2014. november 30-ig, tekintettel arra, hogy a 

bányaüzemben a 2012. – 2013.-as tervidőszakban - a gazdasági visszaesés hatására lecsökkent 

az ásványi nyersanyag iránti kereslet – a bányában a tervezett homok kitermelés jelentősen 

visszaesett, így a MÜT-ben engedélyezett területet nem vette igénybe. 



 

 
SZBK/2742-2/2013. 

 2 

A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a 

Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban 

nem vette igénybe, ezért az 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 2014. november 30-ig meghosszabbította. 

A Bányakapitányság a Vhr. 15. § alapján, tekintettel arra, hogy változás a MÜT- ben nem 

történt, nem vont be szakhatóságot az eljárásba. 

A Bányakapitányságnak a biztosítékkal kapcsolatban rendelkeznie nem kellett, figyelemmel 

arra, hogy a Határozatban erről rendelkezett, és Bányavállalkozó a határozatban elrendelteket 

teljesítette. 

 

A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási 

díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a 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) a) pontja 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. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. október 30. 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 
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1. Lengyel és Társa Bt., 5100 Jászberény, Lövész út 1. 

2. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 5002 

Szolnok, Pf.: 25. (tájékoztatásul) 

3. x 

4. x 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

6. Irattár 


