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Megyei
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Hatósági
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Bányászati

Osztálya

(továbbiakban: Bányafelügyelet) az SRL-TRANS Kft. (6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u. 4.
adószáma: 25532427-2-03, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Kecskemét VI. - homok,
vegyes,

kevert

nyersanyag”

védnevű

bányatelek

tekintetében,

a

tervtérképen

lehatárolt

bányaüzemre beterjesztett 2017 - 2019. évi kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) 2017. június 7-én
jogerőssé vált JN/HF/BO/1130-14/2017. számú jóváhagyó határozat rendelkező részének 6.pontját az
alábbiak szerint módosítja:
6. Rendelkezés a biztosítékról.
6.1 A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján a
biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg.
6.2 A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely
óvadék, elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki szerződést a határozat jogerőre és
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek
megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja 21.500 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell
megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai
készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését
tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési
bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0332 kódszámot is fel kell tüntetni.
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INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2017. augusztus 1-én a „Kecskemét VI.-homok, vegyes, kevert nyersanyag”
védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre a 2017 - 2019. évi
kitermelési műszaki üzemi tervhez (MÜT) módosítási kérelmet nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányavállalkozó a MÜT-ben vállalt – xxxx Ft bányabiztosíték bankgarancia formában történő
letétele – kötelezettségét nem tudja teljesíteni. A Bányavállalkozó ezért kérelmezte a biztosítékadás
módjára vonatkozó ajánlat módosítását óvadékra.
A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a
Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 15. §-a alapján jóváhagyta és a
JN/HF/BO/1130-14/2017.számú 2017. június 7-én jogerőssé vált határozat rendelkező részének
6.pontját módosította.
Mivel az elfogadott kitermelési MÜT-nek más részei nem változtak, a Bányafelügyeletnek a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és
B. pontjában szereplő, szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a
döntéshozatalhoz nem kellett bevonnia.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírását a Bt. 41. § (7); (7b) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9)
bekezdés alapján rendelte el. A tájrendezést a kitermelés folyamán a Bányavállalkozó a MÜT hatálya
alatt folyamatosan végzi. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bányavállalkozó
költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék,
felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására
megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó
kötelezettségét teljesítette.
A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és
teljesítésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb
eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.
30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2017. augusztus 14.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:
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Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
Értesül:
1. SRL-TRANS Kft., 6044 Kecskemét, Kossuth L.u.4.
2. Varga Andrea, xxxx
3. Kovács Krisztina, xxxx
4. Sárközi Lajos, xxxx
5. Hegedűs Edit, xxxx
6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 6706 Szeged 6. Pf.:17.
Jogerőre emelkedést követően:
8. SRL-TRANS Kft., 6044 Kecskemét, Kossuth L.u.4.
9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
10. Irattár
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