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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya
(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Marosdömper Kft. (6723 Szeged, Római krt. 21. a
továbbiakban: Bányavállalkozó) részére megállapított bányászati jogot hivatalból indult
eljárás keretében jelen határozattal
törli
a 809/3/2009. számon megállapított „Makó III.-homok” védnevű bányatelekről.
A bányászati jog törlésével megszűnik a bányatelek területén (Makó 0596/61 és 0596/67
hrsz.) a Bányavállalkozó bányászati joga.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5000 forint, amelyet a Magyar Államkincstár
Eljárási illetékbevételi számlaszámára – 10032000-01012107-00000000 – kell befizetni.
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INDOKOLÁS
A Bányafelügyelethez 2018. június 13-án érkezett meg a Marosdömper Kft. „f.a” ellen indult
felszámolási eljárás befejezetté nyilvánító végzés jogerőre emelkedéséről szóló Szegedi
Törvényszék 2.Fpk.06-10-000879/155. számú végzése. A Marosdömper Kft. jogutód nélkül
megszünt.
A Bányafelügyelet a fentiek alapján megállapította, hogy a „Makó III. – homok” védnevű
bányatelken a bányászati jog gyakorlásának nincsen jogosítottja.
A Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (5) bekezdés c)
pontja –
„A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a gazdálkodó szervezet
jogutód nélkül megszünik.”
figyelelembevételével határozott a rendelkező részben foglaltak szerint és törölte a
Bányavállalkozó bányászati jogát.
A Bányafelügyelet határozatát az eljárás megindítását követő 8 napon belül meghozta, ezért
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 104. § (3) a) pontja
alapján mellőzte az ügyfelek értesítését az eljárás megindításáról.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az Ákr.116. §-a 117. §-a és 118. §-a alapján
biztosította, a fellebbezés illetékéről az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján és
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól
szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet alapján rendelkezett.
A Bányafelügyelet a határozatát a Bt. 43/A § (1) és (2) bekezdés , 44. § (1) bekezdés 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. július 11.
Tisztelettel:
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott
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