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H A T Á R O Z A T 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a GEMENC-INVEST Kft. (6500 Baja, 

Szent Imre tér 2., továbbiakban: Bányavállalkozó) részére a „Csávoly II.-homok” védnevű 

bányatelek területén lévő külfejtés kitermelési műszaki üzemi tervét jóváhagyó SZBK/1687/8/2010. 

számú jogerős határozat teljesítési határidejét 2017. szeptember 30-ig az alábbi feltételekkel 

 

meghosszabbítja. 

 

1./ A Bányafelügyelet a tervezett kitermelés ütemezését a „Meghosszabbítási dokumentáció” alapján 

jóváhagyja. 

 

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. 

 

I n d o k o l á s 

 

A Bányafelügyelettől a Bányavállalkozó a 2015. március 31-én érkezett kérelmében kérte a „Csávoly 

II.-homok” védnevű bányatelek területén lévő külfejtéses bányaüzem kitermelési műszaki üzemi 

tervének időbeli hatályára vonatkozó meghosszabbítást.  

 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a 2010. január 25-ei keltezésű 71.118-1-4/2010. számú 

környezetvédelmi működési engedély 5 évig hatályos, mely alapján a kitermelési műszaki üzemi terv 

időbeli hatályát nem lehetett meghosszabbítani a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdés alapján. 
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A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján az eljárását az 

SZBK/809-3/2015. számú végzésében felfüggesztette, egyben felhívta a Bányavállalkozó figyelmét az 

illetékes környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának jogerős és 

végrehajtható döntéssel történő lezáró határozatának a megküldésére. 

 

A Bányavállalkozó a 2015. december 03-án érkezett és SZBK/809-4/2015. számon iktatott levelében 

kérte az eljárás folytatását és mellékelve megküldte a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 71118-2-3/2015. számú környezetvédelmi 

működési engedélyét, mely a jogerőre emelkedéstől számított 5 évig hatályos. 

 

A Bányafelügyelet a Vhr. 14. § (3) bekezdése alapján, a jóváhagyott műszaki üzemi terv teljesítési 

határidejét meghosszabbította, figyelemmel a Vhr. 15. §-ra. 

 

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. december 09. 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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