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H A T Á R O Z A T
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) az SzMB Bányászati Kft. (a
továbbiakban Bányavállalkozó) újrafelvételi kérelmére a tárgyban kiadott BBK/28822/2015 számú kutatási engedély határozatát visszavonja.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Budapesti Bányakapitánysághoz 2 pld-ban kell beterjeszteni. A fellebbezéshez mellékelni kell a
fellebbezés díja (12 500.- Ft) befizetésének igazolását az A0121 kódszám föltüntetése
mellett. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára kell
teljesíteni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2015. október 7-én kutatási engedély kérelmet terjesztett be a
Bányafelügyeletre. A Bányafelügyelet a BBK/2389-2/2015 számú határozatával a
kutatási engedély kiadását elutasította, azzal az indokolással, hogy nyilvántartása alapján
megállapítható, a kutatási engedély kiadása részleges területi átfedés miatt már
megállapított bányászati jogot sért.
A Bányavállalkozó 2015. december 3-án módosított területre nyújtott be kutatási
engedély kérelmet. A Bányafelügyelet erre a BBK/2882-2/2015 számú határozatával a
kutatási engedélyt megadta.
A Bányavállalkozó ez év február 29-én az ügyben újrafelvételi kérelmet nyújtott be.
Ebben kifogásolja első kutatási engedély kérelmének a BBK/2389-2/2015 számú
határozattal történt elutasítását. 2016. február 12-én ugyanis tudomására jutott, hogy a
Top Sztráda Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 52.) részére előbb megállapított bányászati
jog részben eltérő ásványi nyersanyagokra szólt. A Bányafelügyelet a kérelemnek helyt
adott, és a Bányavállalkozó részére a kutatási engedélyt az eredetileg kérvényezett
területre a Top Sztráda Kft. által nem kérvényezett ásványi nyersanyagokra a PE/V/5493/2016 számú határozatával megadta.
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Mivel így a BBK/2882-2/2015 számú határozattal engedélyezett kutatási engedély
kérelem okafogyottá vált, a Bányafelügyelet a Bányavállalkozó kérésére a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 114.
§ (1) bekezdése alapján határozatát visszavonja.
A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása biztosítja.
Budapest, 2016. március 22.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
Kapják:
- SzMB Bányászati Kft. 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21.
- Irattár

1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: (06-1) 328-5860 Fax: (06-1) 485-6999
E-mail:szervezes@pmkh.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

2

