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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Homokmégy II.-tőzeg” védnevű
bányatelket hivatalból törlő SZBK/1820-1/2015. számú határozatát (továbbiakban: Határozat)
kijavítja
az alábbiak szerint:
A Homokmégy külterület 0832/2, 0832/3, 0832/26 és 0832/27 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése, majd
megosztása miatt a törölt bányatelekkel érintett ingatlanok felsorolása kiegészül a Homokmégy
külterület 0832/28, 0832/29 és a 0832/30 hrsz.-ú ingatlanokkal. Az Öregcsertő külterület 0111 hrsz.ú ingatlan megosztása miatt a törölt bányatelekkel érintett ingatlanok felsorolása kiegészül az
Öregcsertő külterület 0111/1 és 0111/2 hrsz.-ú ingatlanokkal.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell
illetékbélyegben leróni.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet jogelődje, a Szolnoki Bányakapitányság hivatalból indult eljárás keretében az
SZBK/1328-1/2014. számú határozatában a NATURA TŐZEGBÁNYA Kft. (6237 Kecel, Öregpolgárdi
348.; továbbiakban: Bányavállalkozó) részére a 3273/3/1999. számú határozatával megállapított
bányászati jogot törölte a „Homokmégy II.-tőzeg” védnevű bányatelekről, mivel a Bányavállalkozó több
mint 6 éve szüneteltette a kitermelést és felszólításra sem készített műszaki üzemi tervet.
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A Bányakapitányság a bányászati jog meghirdetése céljából a bányatelket felterjesztette a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalhoz (továbbiakban: MBFH) az SZBK/1328-2/2014. számú levelével. Az
MBFH az MBFH/346-34/2015. számú levelében tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek
továbbra is fennálló bányászati jog új jogosítottjának kijelölésére vonatkozó pályázatot lefolytatta. A
pályázat a „Homokmégy II.- tőzeg” védnevű bányatelekre eredménytelen volt, így a bányatelek
dokumentációját a Hivatal a Bányafelügyeletre visszaküldte a bányatelek hivatalból történő törlése
céljából.
A Bányafelügyelet a fentiek alapján a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12/B. § (9) bekezdés szerint a bányatelket hivatalból
törölte a Határozatával és a jogerőre emelkedését követően megkereste az illetékes ingatlanügyi
hatóságot a „bányatelek” jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett.
A Bányafelügyelet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Földhivatali
Osztálytól (továbbiakban: Földhivatal) az SZBK/3024-1/2015. számú végzésében kérte a „bányatelek”
jogi jelleg bejegyzés törlését a Homokmégy külterület 0832/1, 0832/2, 0832/3, 0832/6, 0832/7, 0832/8,
0832/10, 0832/11, 0832/12, 0832/13, 0832/14, 0832/15, 0832/17, 0832/18, 0832/19, 0832/24,
0832/25, 0832/26, 0832/27, Öregcsertő külterület 0111, 0113 és 0114/1 hrsz.-ú ingatlanokról, mivel a
„Homokmégy II.-tőzeg” védnevű bányatelket törlő Határozat jogerőssé és végrehajthatóvá vált 2015.
október 07-én.
A Földhivatal a 30303/2016. számú végzésében jelezte, hogy a Homokmégy külterület 0832/2,
0832/3, 0832/26, 0832/27 hrsz.-ú és az Öregcsertő külterület 0111 és 0114/1 hrsz.-ú ingatlanok a
nyilvántartásban nem szerepelnek.
A Bányafelügyelet az SZBK/3024-25/2015. számú végzésében belföldi jogsegély alapján kérte a
Homokmégy külterület 0832/2, 0832/3, 0832/26, 0832/27 hrsz.-ú és az Öregcsertő külterület 0111 és
0114/1 hrsz.-ú ingatlanok megosztásával keletkezett hrsz.-ok felsorolását, mivel a Határozat kijavítása
szükséges a hrsz. változás miatt.
A Földhivatal a 30303/5/2016. számú levelében tájékoztatta a Bányafelügyeletet a 0832/2, 0832/3,
0832/26, 0832/27 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésével, majd megosztásával keletkezett ingatlanokról
(Homokmégy külterület 0832/28, 0832/29 és a 0832/30 hrsz.-ú) és az Öregcsertő külterület 0111hrsz.ú ingatlan megosztásáról (Öregcsertő külterület 0111/1 és 0111/2 hrsz.-ú). Az Öregcsertő külterület
0114/1 hrsz.-ú ingatlan a nyilvántartásban nem szerepel.
A Bányafelügyelet a jelen határozatával a fentiek alapján kijavította a Határozatot.
A Bányafelügyelet a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a kiegészített ingatlanok
vonatkozásában megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a „bányatelek” jogi jelleg ingatlannyilvántartásból történő törlése végett.
A Bányafelügyelet a határozat kijavítást a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján hozta.
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A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése, a
fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét 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, 2016. március 03.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
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Csóti László, xxxx
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7.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest – e-mailben
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Földhivatali Osztály, 6301
Kalocsa, Szent István út 1.
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