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Határozat
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Csikli Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (a továbbiakban Bányavállalkozó) által benyújtott, „Kutatási engedély kiterjesztése
homok ásványi nyersanyagra Dunaalmás 0704/34 és 0709/2 hrsz.-ú ingatlanok
vonatkozásában” tárgyú kérelmét
elutasítja.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezési eljárás illetéke 5.000,- Ft, amelyet a fellebbezésen illetékbélyegben kell leróni.
Indokolás
A Bányavállalkozó kutatási engedély kiterjesztése ügyében 2016. február 2-án 116/2016
iktatószámú kérelmet terjesztett elő a Bányafelügyeletnél.
A Bányafelügyelet eljárása során megállapította, hogy a Bányavállalkozó


nem tett eleget bejelentési kötelezettségének a kutatás során. A bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 22. § (7) bekezdése szerint: ha a bányavállalkozó a
kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre
jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek,
és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő
kiterjesztését.



a kérelemmel elkésett. A kutatás során köteles a bányavállalkozó bejelenteni a
bányafelügyeletnek a bukkanást. A kiterjesztést a kutatás befejezése, azaz a kutatási
zárójelentés benyújtása előtt kellett volna kezdeményeznie, miután a bukkanást
bejelentette a Bányafelügyeletnek.

A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810
E-mail: bbk@mbfh.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint
a 99. § (1) bekezdése írja elő. A fellebbezés esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése tartalmazza.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1.
melléklete állapítja meg.
Budapest, 2016. február 5.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet döntéséről értesül:
1) Csikli Kft., 6701 Szeged, Pf. 804 (tértivevénnyel)
2) Irattár
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