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ügyintéző: Szabó Miklós
: (06-56) 512-331
: (06-56) 512-337
E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu
Tárgy: „Hajós I.-homok” védnevű bányatelekre beterjesztett 2013-2017. évi kitermelési MÜT
kérelem
Király és Társa Kft.
6440 Jánoshalma
Parcelok 27/a.
Jogerőssé vált: 2013. szeptember 13-án
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Király és Társa Kft. (továbbiakban: Bányavállalkozó) - 6440 Jánoshalma, Parcelok 27/a.; Adószám: 11370149-2-23 által benyújtott kérelemre indult eljárásában a „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett 2013-2017. évekre szóló kitermelési
műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1./ A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2017. december 31.
2./ Engedélyezett termelés:
2.1. Kitermelhető ásványi nyersanyag: homok (kód: 1453)
2.2. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag (homok) mennyisége:
2013. évben: xxxx m3
2014. évben: xxxx m3
2015. évben: xxxx m3
2016. évben: xxxx m3
2017. évben: xxxx m3
: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001 Szolnok, Pf.: 164.
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3./ A Bányakapitányság termelvény-veszteséget nem engedélyez.
4./ A kitermelési tevékenységgel a Hajós 0426 hrsz.-ú terület „c” jelű kivett művelési ágú
része vehető igénybe.
5./ Rendelkezés a biztosítékról:
5.1. Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet, az
abban szereplő xxxx Ft. biztosítéki összeggel elfogadja.
5.2. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a bankgarancia szerződést a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték
adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
6./ További Bányakapitánysági előírások:
6.1. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon megjelölni.
7./ Szakhatósági előírás:
7.1. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége 52759-4-2/2013. számon a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:
7.1.1. A bányászattal elért alapsík nem haladhatja meg a tervezett szintet (110 mBf.).
7.1.2. A leművelést a talajvízszint észlelés mélységében be kell fejezni, még akkor is, ha
az nem érte el az alapsíkot. Talajvízszint alá történő kotrás tilos!
7.1.3. A bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kitermelés végzése során a
bányagödörbe hulladéklerakás, szennyvízleürítés valamint olyan tevékenység, mely a
felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen.
7.1.4. A tulajdonos a bányagödröt havi rendszerességgel köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésen tapasztaltakról eseménynaplót kell vezetni.
7. 1.5. A földtani közeg, a felszín alatti vízkészletek veszélyeztetése, szennyezése esetén
a kármentesítési munkák megkezdésével egyidejűleg, a felügyelőséget haladéktalanul
értesíteni kell.
7.1.6. A bányászati tevékenység során táblával, jól látható módon mindennemű hulladéklerakást meg kell tiltani.
7.1.7. A bányaművelés alatt rendszeresen – tiltás ellenére - illegális módon lerakott hulladék összegyűjtéséről, és elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. Kommunális
hulladék, illetve inert hulladék csak az önkormányzati rendelet figyelembevételével helyezhető el, erre a célra kijelölt, hatóságilag engedélyezett hulladéklerakón.
7.1.8. A felügyelőség felhívja a figyelmet, hogy a bezárt hajósi felhagyott települési szilárd hulladéklerakón hulladék nem helyezhető el.
7.1.9. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokra a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint (veszélyes hulladék - gyűjtési, adminisztrációs - anyagmérleg - kötelezettségeknek) kell eleget tenni. A képződő veszélyes
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hulladékok, csak környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szervezeteknek (szállító,
hasznosító) adhatók át. Átadó köteles meggyőződni az átvevő hulladékgazdálkodási engedélyének meglétéről és érvényességéről.
7.1.10. A homokbánya területén gépjavítás, karbantartás (pl. olajcsere, gázolajszűrő
csere stb.) nem végezhetők.
7.1.11. A bányaüzem során képződő veszélyes hulladékot (olajos gépruha) környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, arra rendszeresített gyűjtőedényzetben, kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen.
7.1.12. A helyszínen dolgozók számára mobil illemhelyeket kell biztosítani, az illemhelyek szennyvíztartályának ürítésével, arra jogosult vállalkozót, illetve közszolgáltatót
kell megbízni.
7.1.13. A kommunális hulladék gyűjtésére legalább egy szabványos hulladékgyűjtő
edényzetet kell elhelyezni, az edényzet ürítéséről az önkormányzati rendelet figyelembevételével folyamatosan gondoskodni kell.
7.1.14. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell teljesíteni. Abban az esetben,
ha tárgyévben a telephelyen keletkezett veszélyes hulladék a 200 kg-ot, vagy a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2000 kg-ot, vagy az építési – és bontási hulladék menynyisége meghaladja az 5000 kg-ot, a tárgyévet követő év március 1- ig, a fenti rendelet
formanyomtatványainak kitöltésével rendszeres adatszolgáltatást (Borító lap, HT lapok)
kell teljesíteni a felügyelőség felé.
7.1.15. A homokot lehetőleg talajnedves állapotban kell kitermelni és elszállítani.
7.1.16. A szállítójárműveket ponyvával kell lefedni a berakodás idejének kivételével.
7.1.17. A szállítójárművek maximális sebességét a bányatelken belül korlátozni kell.
7.1.18. A szállítási útvonalat úgy kell megtervezni, hogy az a lakóépületektől a lehető
legtávolabb legyen.
7.1.19. A szállítási útvonalat szükség esetén nedvesíteni kell.
7.1.20. Amennyiben a partfalban védett, vagy fokozottan védett madarak (pl. partifecske – Riparia riparia, gyurgyalag – Merops apiaster) telepednek meg, azt azonnal jelezni kell a felügyelőség, valamint a területileg illetékes természetvédelmi őr (Agócs Péter,
tel.: 06/30/4884-587) felé, a munkálatokat pedig a természetvédelmi őr által lehatárolt
és jegyzőkönyvben rögzített területrészen a fészkelési idő végeztéig (szeptember 30.)
fel kell függeszteni.
7.1.21. A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.
7.1.22. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható
meg. A jogorvoslati eljárásban a jogorvoslat díja a befizetett igazgatási szolgáltatási díj
50 %-a (14.000 Ft).
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 25.000,- 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 A054 kódszámot is fel kell tüntetni.
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INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. január 07-én a „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2013-2017. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervet
nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a,
valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a
alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos. A Bányakapitányság a hiányosság pótlására végzést bocsátott ki.
A Bányavállalkozó az előírt hiánypótlást teljesítette, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A Kalocsa Járási Földhivatal nem hiteles tulajdoni lap szemle másolata alapján a Hajós 0426
hrsz.-ú ingatlan bányatelekre eső részének a művelési ága részben „kivett homokbánya” és „kivett anyaggödör” művelési ágú. A Bányavállalkozó a Hajós 0426 hrsz.-ú terület kivonási engedéllyel nem rendelkező részeire vonatkozóan visszavonta a kitermelés tervezetét.
A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (2) bekezdés 3. számú melléklete szerint
vont be.
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai
Kirendeltsége (52759-4-2/2013.) a rendelkező rész 7.1.1-7.1.22. pontjaiban érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/3662-4/2013. számú megkeresésében a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását kérte a Király és Társa Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A.) bányavállalkozó
ügyében a „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek 2013-2017. évi kitermelési műszaki üzemi
tervének engedélyezési eljárásában.
A rendelkezésre álló iratok alapján a felügyelőség az alábbiakat állapította meg:
Általánosságban:
A Király és Társa Kft. kérelmére a felügyelőség előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Hajós,
0426 helyrajzi számú ingatlanon tervezett homok bányászati tevékenységgel kapcsolatosan,
melyet lezáró 52600-1-15/2008. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenység nem
okoz jelentős környezeti hatást, továbbá a tevékenység a bányászati hatóság által jóváhagyott
bányatelek fektetés, valamint kitermelési műszaki üzemi terv birtokában kezdhető meg.
A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/88/4/2009. számú, 2009. február 3.-án kelt határozatával
megállapított „Hajós I.-homok” védnevű bányatelek a Hajós, 0426 helyrajzi számú ingatlanon
helyezkedik el. A bányatelek megállapításához a felügyelőség 52759-2-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásban járult hozzá. A bányatelek megállapító határozatban a bányakapitányság
a bányatelek területére vonatkozóan a természetes gyep kialakulására alkalmas terület kialakítása újrahasznosítási célt hagyta jóvá.
Az előző, 2009-2011. évi kitermelési műszaki üzemi tervet a Szolnoki Bányakapitányság
SZBK/1464/4/2009. számú határozatával 2011. december 31.-ig hagyta jóvá. A jóváhagyó határozat kiadásához a felügyelőség 52759-3-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásban járult
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hozzá. A 2009-2011. között időszakra betervezett xxxx m3/év kitermelés helyett a tervidőszakban mindössze xxxx m3 homokot termeltek ki. 2012-ben homok kitermelés a bányatelken nem
történt. A bányatelek kitermelhető homok készlete 2012.12.31.-én xxxx m3.
A 2013.-2017. közötti időszakban az alábbi készletek kitermelését tervezik: 2013. év xxxx m3,
2014. év xxxx m3, 2015. év xxxx m3, 2016. év xxxx m3, 2017. év xxxx m3, összesen: xxxx m3.
Víz- és talajvédelem:
A homokbánya területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti
víz állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő-, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.
Állandó vízfolyás a bánya területén és annak közvetlen környezetében nem található.
A területen létesített 10 m talpmélységű kutatófúrások alapján megállapítható, hogy a talajvíz
átlagos szintje a felszín alatt 10 méternél mélyebben található.
A bányatelek fedőlapja: 123,0 mBf., alaplapja: 110,0 mBf. A haszonanyagot átlagosan 0,3 m
vastag humuszos fedőréteg borítja.
A homokkitermelést megelőzően eltávolított fedőréteg humuszban gazdag részét ideiglenesen
külön deponálják a határpillér területére, majd a fejtés előrehaladtával a már leművelt területekre terítik vissza.
A kitermelés két szintben történik, az első szint 116,0 mBf-ig, a II. szint az alaplapig (110,0
mBf) tart.
A kitermelés szárazon, a talajvíz szintje felett történik, ezáltal a területen bányató nem keletkezik. A rekultivációt követően egy átlagosan 10 m mélységű bányagödör marad vissza.
A bányatelek területén ivóvíz vezeték nincs. Szociális létesítményként ürítőtartályos mobil
WC-t használnak, melynek tartalmát szippantókocsival rendszeresen elszállíttatják a bányatelekről. A külfejtés területén szennyvízelhelyezés nem történik.
Hulladékgazdálkodás:
A dokumentáció környezetvédelmi munkarésze hulladékgazdálkodási szempontból tartalmazza
az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 52600-1-15/2009. számú határozat 1 pontjában foglaltakat.
A bányászati tevékenység során motorolajjal, hidraulika olajjal, ill. gázolajjal szennyezett gépruhát (EWC 15 02 02* - 5 kg/év) munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, és arra jogosult, engedélyes
hulladékkezelőnek adják át.
A tevékenység végzése során termelési hulladék (pl. bányameddő) nem képződik.
A homok kitermelés során az illegális hulladék lerakást táblázással tiltják meg.
Megállapítottam továbbá, hogy a bányatelek észak-nyugati határán hulladéklerakás található,
mivel a bányaingatlan határos a hajósi bezárt, felhagyott települési szilárd hulladéklerakó teleppel.
Fentieket támasztja alá a hulladéklerakó rekultivációs dokumentációja is, amely szerint hulladéklerakás nem csak a 0427, hanem a 0426 helyrajzi számú tárgyi homokbánya ingatlant is
érinti.
A rekultivációs munkarész szerint a 0426 helyrajzi számú ingatlanon lévő hulladékot a rekultivációs munkálatok szerint felszedik, és azt a 0427/25 helyrajzi számú ingatlanra átdeponálják,
ahol a többi hulladékkal együtt rekultiválják.
A bányaművelés a hulladékkal borított területrészt nem érinti.
A fentiekre tekintettel a Kft. - vel szemben kötelezéssel nem éltem, az ingatlan környezeti tehermentesítésére vonatkozóan.
A felügyelőség a bányászati tevékenység során képződő hulladékok kezelésére a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján előírást tett, a helyszínen a gépkarbantartást,
javítást megtiltotta.
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Levegőtisztaság védelem:
A legközelebbi védendők 1000 méteres távolságon kívül vannak. A megadott számítás szerint a
hatásterület nagysága 65 méter. A kitermelt homokot napi 24 fuvarral szállítják el.
Zaj- és rezgésvédelem:
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 4. §-a jelöli ki az eljáró környezetvédelmi hatóságot, az első- és másodfokú hatósági
jogkört.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja és az 1. számú melléklet alapján, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR ’08) szerinti
08 Egyéb bányászat tevékenység végzése (üzemi zajkibocsátás), a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügy.
A felügyelőség a helyszín, a technológia, valamint benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a bányatelek ingatlanán folytatni kívánt üzemi jellegű tevékenység zajkibocsátásával érintett környezet hatásterületén védendő terület, épület, vagy helyiség nem található, ezért
a zajkibocsátásra vonatkozóan kikötést nem tett.
Természet- és tájvédelem:
A bányatelek területe védett természeti területnek, Natura 2000 területnek ugyan nem képezi
részét, azonban annak egy része a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság nyilvántartásában
1436/0004 számon természeti (természetközeli állapotú) területként szerepel. Fenti érintettség
okán a felügyelőség 2013.02.07-én kelt 52759-4-1/2013. számú levelével megkereste az Igazgatóságot, hogy nyilatkozzon a tervezett tevékenységgel kapcsolatosan. A KNPI 2013.02.21-én
érkezett 372-2/2013. számon következő természetvédelmi kezelői nyilatkozatot adta.
„Az Igazgatóságnak nem áll rendelkezésére olyan információ, amely ellentétes lenne a Hajós I.
homok bányatelek 2013-2017. évi termelési műszaki üzemi tervdokumentáció megállapításaival, tényközléseivel és amely az ezekben megfogalmazott javaslatoktól eltérő megállapításokra
adna alapot.”
A felügyelőség a KNPI nyilatkozatát figyelembe véve megállapította, hogy a terv szerinti letermelésnek önmagában természetvédelmi kizáró oka nincs.
Ugyanakkor a bányatelek területén lévő partfalakban védett és fokozottan védett madarak (pl.
parti fecskék – Riparia riparia, illetve gyurgyalagok – Merops apiaster) telepedhetnek meg,
melyek védelméről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltakkal összhangban gondoskodni kell.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezése értelmében:
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Fenti indokok alapján a felügyelőség az esetleges megtelepedés esetére térben és időben korlátozta a munkálatok kivitelezhetőségét.
Az eljárásban a felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A felügyelőség hatáskörét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pontja, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet IV. 10. pontja állapítja meg.
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Az ügyfél a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a
28.000-, Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetette a felügyelőség számlájára.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a R. 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2. pontja, a jogorvoslati eljárási díj mértékét a R. 6/A.§ (2) bekezdése alapján állapította meg a felügyelőség.
A szakhatósági állásfoglalás kérés 2013. január 28.-án érkezett a felügyelőségre. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
33. § (1) bekezdése (Ket.) és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §
(1) bekezdése szerint a felügyelőség ügyintézési határideje a szakhatósági állásfoglalás kialakítására 30 nap, ami 2013. február 27.-én járt volna le.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra,
illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A tényállás tisztázását szolgáló kezelői nyilatkozat kérést a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak 2013. február 8.-án postáztuk, és a kezelői nyilatkozat 2013. február 21.-én érkezett
meg a felügyelőségre.
Tehát az ügyintézési határidőbe nem számít be 13 nap. Ezért az ügyintézési határidő lejártának
napja: 2013. március 12.
A felügyelőség szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki, ezért a
Ket 33/A. § (1) bekezdése szerinti díj visszafizetési kötelezettség nem merül fel.
A felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése
alapján hozta meg.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.
A felügyelőség a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat felügyelőségnek történő megküldését.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.)
KöM rendelet szerint jelen szakhatósági állásfoglalást a felügyelőség hatósági nyilvántartásba
veszi.”
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy a bányaüzem működtetéséhez
nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
2. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel arra, hogy nem volt mennyiségi korlátozás
előírva, mivel a bányaüzem működtetéséhez nem kell környezetvédelmi, illetve működési engedély.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (3) bekezdés hc) pontja szerint a
Bányavállalkozó nem tervez termelvény-veszteséget.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, mivel a Bányavállalkozó az ingatlantulajdonossal kötött ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást
mellékelte.
5. 5.1-5.2. A Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdések figyelembevételével döntött.
6. 6.1. 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése alapján rendezett.
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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 Rendelet 3. § (2) és (4)
bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése
és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2013. augusztus 16.

dr. Palicz András
bányakapitány

Melléklet: 1 pld. záradékolt terv (Bányavállalkozónak)
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