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HATÁROZAT
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a NATURA Tőzegbánya Üzemeltető
és Szolgáltató Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi 348., továbbiakban: Bányavállalkozó) részére a
„Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelek területén lévő külfejtés 2015. december 31-ig hatályos 20112015. évi kitermelési műszaki üzemi tervét jóváhagyó SZBK/3772-14/2010. számú jogerős határozat
teljesítési határidejét 2018. június 30-ig az alábbi feltételekkel
meghosszabbítja.
1./ A Bányafelügyelet a tervezett kitermelés ütemezését a „Meghosszabbítási dokumentáció” alapján
jóváhagyja.
2./ A Bányafelügyelet a felelős műszaki vezető és a felelős műszaki vezető helyettes személyében
történő változtatást a „Meghosszabbítási dokumentáció”-ban leírtak alapján nem engedélyezi.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni.
Indokolás
A Bányafelügyelettől a Bányavállalkozó a 2015. november 02-án érkezett 78/2015. számú
kérelmében kérte a „Sükösd I.-tőzeg” védnevű bányatelkén lévő bányaüzem kitermelési műszaki
üzemi terv időbeli hatályának hosszabbítását.
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A Bányafelügyelet a kérelmet felülvizsgálta és megállapította, hogy a Bányavállalkozó a jóváhagyott
tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban teljesen nem vette igénybe, ezért a
bányászatról szóló 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
meghosszabbította, figyelemmel a Vhr. 15. §-ra.
A Bányafelügyelet a felelős műszaki vezető és a felelős műszaki vezető helyettes személyében
történő változtatáshoz nem járult hozzá, mivel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 2. §-ban leírtak nem teljesültek.
A Bányafelügyelet határozatát az eljárás megindítását követő 10 napon belül meghozta, ezért a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontja és a Bt. 43/A. § (2) bekezdés alapján mellőzte az ügyfelek
értesítését.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés illetékét az 1990. évi
XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében
meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Szolnok, 2015. november 12.
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Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül (tértivevénnyel):
1.
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