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Határozat 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 

(5540 Szarvas, Ipartelep u. 2., adószáma: 10706484-2-04, továbbiakban: Bányavállalkozó) ké-

relmére a „Szarvas I.- homok” védnevű bányatelekre vonatkozó, 2018. április 30-ig hatályos 

kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) jóváhagyó JN/MEF/BO/35-13/2016. számú határo-

zat (továbbiakban: Határozat) teljesítési határidejét 

 

2018. december 31-ig meghosszabbítja. 

 

A Határozat egyéb rendelkezései nem változnak. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van he-

lye. 

A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 

számú eljárási illeték beszedési számlájára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezési 

irathoz csatolni. 

 

I n d o k o l á s  

 

Bányavállalkozó 2018. április 17-én benyújtott kérelmében kérte a Határozat teljesítési határ-

idejének az engedélyezett időtartam meghosszabbítását, 2018. december 31-ig, tekintettel 
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arra, hogy a bányaüzemből a 2016-2017-es tervidőszakban ásványi nyersanyagra a környé-

ken nem volt megfelelő igény, ezért elmaradt a tervezettől a tényleges kitermelés, így a 

MÜT-ben engedélyezett területet nem vette igénybe a tervidőszakban. A MÜT szerint terve-

zett xxxx m3 ásványi nyersanyag helyett xxxx m3 kitermelése történt meg. 

 

A Bányafelügyelet a kérelem felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó 

a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette 

igénybe, ezért az 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. 

rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdése alapján, a műszaki üzemi terv jóváhagyó határozat teljesí-

tési 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 alka-

lommal az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható.” 

 

A Bányafelügyelet a Vhr. 15. § alapján, tekintettel arra, hogy változás a MÜT- ben nem tör-

tént, nem vont be szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat az 

eljárásba. 

 

A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 41. § 1 a - b) pontja alapján sommás eljárásban hozta. 

 

Bányavállalkozó a 3000 Ft általános eljárási díjat megfizette. 

 

A fellebbezést a Bt. 43/A. § (4) pontja teszi lehetővé. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztató 

Ákr. 112. §, 116. § és a 118. § (3) bekezdésén alapul. A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII 

törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg. Az illeték fizetés módját a 44/2004. (XII. 20.) PM 

rendelet szabályozza. 

 

A Bányafelügyelet jelen határozatát a közigazgatási hatósági eljárás érdemében az Ákr. 80. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint adta ki. A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 43/A. § (1)-(2), 

44. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében 

hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2018. április 17. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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