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(továbbiakban: Bányafelügyelet) TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba,
Bartók Béla út 23/A 9/36., adószám: 10265293-2-43, a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az
„Ágasegyháza I. - homok” védnevű bányatelekre vonatkozó 2017. április 30-ig hatályos kitermelési
és bányabezárási műszaki üzemi tervet (MÜT) jóváhagyó SZBK/2225-8/2014. számú határozat
(továbbiakban: Határozat) teljesítési határidejét
2018. június 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 Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2017. február 1-én benyújtott kérelmében kérte a Határozat teljesítési
határidejének az engedélyezett időtartam meghosszabbítását, 2018. június 30-ig, tekintettel arra, hogy
a bányaüzemből a 2014-2016-os tervidőszakban ásványi nyersanyagra a környéken nem volt
megfelelő igény, ezért elmaradt a tervezettől a tényleges kitermelés, így a MÜT-ben engedélyezett
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területet nem vette igénybe a tervidőszakban. A MÜT szerint tervezett xxxx m ásványi nyersanyag
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helyett xxxx m kitermelése történt meg.
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A Bányafelügyelet a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó a
jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban 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.
Vhr. 14. § (3) … „Ha a bányavállalkozó a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a
tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy
alkalommal az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható.”

A Bányafelügyelet a Vhr. 15. § alapján, tekintettel arra, hogy változás a MÜT- ben nem történt, nem
vont be szakhatóságot az eljárásba.

Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette.
A jogorvoslat lehetősége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés illetékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2017. február 6.
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