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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Pilisi Parkerdő Zrt. (a továbbiakban: bányavállalkozó)
részéről Bajna külterületén, mészkő ásványi nyersanyagra vonatkozóan, a kutatási terület visszaadását
elfogadja.

1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben:
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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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 jelen határozat jogerőre emelkedésével a bányavállalkozó jelzett területre vonatkozó kutatási
engedélye hatályát veszti.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Bányafelügyelethez 2 példányban kell
beterjeszteni. A fellebbezés díja az egyes bányafelügyeleti eljárások díjának megállapításáról szóló
57/2005. (VII.7.) GKM. rendelet 2. számú melléklet „A” táblázata alapján 15.250.- Ft a rendelet 4.§ (1)
bekezdés figyelembevételével. Ezt az összeget a fellebbezéssel egyidejűen kell a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) MNB 10032000-01417179-00000000 számú
számlájára átutalni.

INDOKOLÁS

A bányavállalkozó a BBK/1213-3/2013. számú határozat alapján kutatási engedéllyel, a BBK/263113/2013. számú határozat alapján érvényes kutatási műszaki üzemi tervvel rendelkezik.
A bányavállalkozó a 2015. november 9-én kelt M/113-1/2015. ügyiratszámú levelében (érkezett: 2015.
november 18.) értesítette a Bányafelügyeletet, hogy a tárgyi kutatást nem tudja végrehajtani.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kutatási műszaki üzemi terv határozat 2014. május 22-én
emelkedett jogerőre. A határozat 2. pontja szerint a kutatás időtartama 2 év.
A fentiek alapján a Bányafelügyelet a 2015. november 26-án kelt, BBK/2765-2/2015. számú végzésben
tájékoztatta a bányavállalkozót, hogy az értesítését terület-visszaadási kérelemnek tekinti, és
hiánypótlásként nyilatkozatra szólította fel a területen végzett kutatási tevékenységével kapcsolatosan.
A bányavállalkozó a M/113-2/2015. számú nyilatkozatában beszámolt arról, hogy kutatási és egyéb
bányászati tevékenységet nem végzett. Bányakár térítési, tájrendezési, környezetvédelmi, föld- és
talajvédelmi kötelezettségből fakadó feladatai nem képződtek.
A bányavállalkozó a fenti nyilatkozatában megerősítette, hogy a kutatásra engedélyezett időszakon belül
a kutatási területet visszaadja.
A Bányafelügyelet a kutatási terület visszaadását a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)
22.§ (14) bekezdés alapján fogadta el. Mivel az ásványi nyersanyag kutatást nem kezdték el, a
bányavállalkozónak tájrendezési, illetve kártérítési kötelezettsége nem keletkezett.
A bányavállalkozó a Bt. 43.§ (9) bekezdése alapján felügyeleti díjat fizet. A bányafelügyelet részére
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 1.§ (1) bekezdésében előírt felügyeleti díj, a rendelet 2. §-ában
előírt, 2. számú melléklete „A” táblázatának 1.2 pontja szerinti xxxx.- Ft, azaz xxxx forint igazgatási
szolgáltatási díj mértékéig csökkentésre került, az erről szóló számlát a Bányafelügyelet a BBK/27652/2015. számú végzés mellékleteként megküldte.
A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség.
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A Bányafelügyelet a Bt. 43.§ (3) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva hozta meg határozatát, a
Ket. 71.§ (1) bekezdése alapján, és a 276/2006. (XII.20) Korm. rendelet 3.§-ában és 1. mellékletében
megállapított illetékességgel adta ki.

Budapest, 2016. január 5.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
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