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Tárgy: „Szeged I.- agyag” védnevű bányatelek törlése 

 
 

H A T Á R O Z A T 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a 49/1995. számú 

határozattal megállapított 

 

„Szeged I. – agyag” védnevű bányatelket törli a nyilvántartásából. 

 

A törölt bányatelekkel érintett ingatlan: a Szeged III. kerület 02039/3 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 a bányászatról szóló 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 bányatelek területére az utolsó kitermelési műszaki üzemi tervet a Bányakapitányság 

9607/2004. számú határozatával hagyta jóvá, 2006. december 31-ig volt érvényben, 

 a bányában a bányászati tevékenységet az utolsó műszaki üzemi terv szerint 

befejezték,  

 a bányászati jogosított, a Tisza Téglaipari Kft. 2006. július 18-án végelszámolás 

keretében törlésre került, a Bányakapitányság a bányászati jogát törölte a 

SZBK/1520/1/2009. számú határozatával, 

 a Bt. 26/A. § (7) bekezdés alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2012. 

augusztus 24-én pályázatot hirdetett új jogosított kijelölése érdekében, de az nem vezetett 

eredményre, 

 a Bányakapitányság 2013. március 7-én helyszíni szemlét tartott, a tájrendezett állapot 

szemrevételezésének céljából, ahol az ingatlan kezelőjének képviselője is megjelent,  

 az ingatlan tulajdonosa írásbeli nyilatkozata alapján a törlés ellen kifogást nem emel, 

 a bányatelekkel érintett területeken a felszínt veszélyeztető talajmozgás 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 határozat 2013. május 03-tól jogerős 
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A jogorvoslat lehetősége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés 

illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában és a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét ugyanezen rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. 

számú melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. április 12. 

 

 

 

 

 

   dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

 

Kapja (tértivevénnyel):  

1. UNICREDIT Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 

2. Irattár 

 

Jogerőre emelkedés után kapja: 

1. UNICREDIT Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. – 

tértivevénnyel  

2. MBFH – elektronikusan  

3. Irattár 


