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Határozat

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
(továbbiakban: Bányafelügyelet) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest,
Márvány u. 1/d., továbbiakban: Engedélyes) megbízásából a Békés Drén
Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 20., továbbiakban:
Engedélyes) által benyújtott kérelemre a Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő
ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) JN/HF/BO/1141-11/2018.
számú engedélyének érvényességét
2021. február 28-ig meghosszabbítja
az alábbi feltételekkel:
-

-

A JN/HF/BO/1141-11/2018. számon jóváhagyott komplex műveleti tervben
előirányzott tájrendezési feladatokat a létesítési és üzemeltetési engedély
érvényességének lejárta előtt maradéktalanul végre kell hajtani.
Jelen határozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a JN/HF/BO/114111/2018. számú határozatban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul meg kell
tartani.
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A döntés a közléssel véglegessé válik.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, mivel az
engedélyezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy része. A határozattal
szemben, a közléstől számított 30 napon belül elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel
közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A kereseti kérelmet a Debreceni Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságnak (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címezve, a Bányafelügyeletnél lehet
benyújtani.
Indokolás
Engedélyes megbízásából Kérelmező - a 2020. február 20-án érkezett kérelemében - a
Mezőtúr 0755/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő, 1141-11/2018. nyilvántartási számú anyagnyerő
helyre vonatkozó engedély (JN/43/01141-11/2018.) hatályának 2021. február 28-ig történő
meghosszabbítását kezdeményezte a Bányafelügyeletnél.
A kérelemben foglaltak szerint az anyagnyerő helyen a kitermelést követő tájrendezési
tevékenység még nem fejeződött be, ezért szükséges az anyagnyerő hely engedély
érvényességének (2020. 02. 28.) meghosszabbítása.
Az anyagnyerő hely létesítési és üzemeltetési engedély módosítását a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 47/B. § (3) bekezdése teszi lehetővé.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék,
felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására
megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására
vonatkozó kötelezettségét teljesítette.
A Bányafelügyelet döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
(továbbiakban:
Ákr.)
50.
§-ban
feltüntetett
ügyintézési
határidő
számítás
figyelembevételével, a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. §
(4) bekezdésében meghatározott 25 napos ügyintézési határidő betartásával adta ki.
Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.
Mivel az engedélyezett tevékenység a 285/2016. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy része, így az Ákr. 116. § (4) bekezdés
e) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek. A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján a
közléssel véglegessé válik.
Jelen határozat elleni közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. §-a biztosítja. A
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének c) pontja állapítja meg. A
közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §
(1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.
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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 állapítja meg.
Szolnok, 2020. február 28.
Tisztelettel:
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető

Értesül:
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság – Hivatali kapu
2. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. – Hivatali kapu
3. „eljárás során érintett magánszemély”
4. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth u. 41. – Hivatali kapu

Véglegessé válást követően:
5. Országos Vízügyi Főigazgatóság – Hivatali kapu
6. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. – Hivatali kapu
7. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (elektronikus úton)
8. Irattár
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