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BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft.
Pötréte

Jogerőssé vált: 2013. március 1-én

Tárgy: A „Pötréte III. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelek törlése a BIOLAND
Tőzegfeldolgozó Kft. (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.; a továbbiakban:
Bányavállalkozó) kérelmére

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban: Bk.) a „Pötréte III. – tőzeg, lápimész” bányatelek
vonatkozásában az alábbiak szerint határozott:
1.

A Veszprémi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség 123-3/1989. ikt. számú határozatával
megállapított és a Bk. 5768/2005/5. ikt. számú határozatával módosított, Pötréte község
külterület 062; 063; 064; 065/1; 065/2; 067/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő „Pötréte III. –
tőzeg, lápimész” védnevű bányatelket a Bk. a nyilvántartásból törli.

2.

A Bk. külön intézkedik az illetékes körzeti földhivatal felé a bányateleknek az ingatlannyilvántartásból való törlésére, a jelen határozat jogerőre emelkedését követően.

3.

A bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei, az esetleges bányakárok megtérítésére, a
tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében, a
bányatelek törlését követően is fennállnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van
helye.
A jogorvoslati eljárás díja az első fokú eljárási díj 50 %-a, azaz 25.000 Ft, melyet az MBFH
10032000-01417179-00000000 jelű számlaszámára történő átutalással kell megfizetni. Az
átutaláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, illetve A042 számú kódszámát is. A Kérelmező a
2013. évre befizetett felügyeleti díj mértékéig mentesül az igazgatás-szolgáltatási díj
befizetése alól.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a 2013. február 1-jén érkezett levelében a „Pötréte III. – tőzeg, lápimész”
védnevű bányatelek törlését kérte. A kérelemben előadta, hogy a tőzegbánya bezárási,
tájrendezési munkái befejeződtek, a Bk. az elvégzett bezárási, tájrendezési munkákat a
PBK/3173-12/2012 ikt. számú, 2013. január 21-én jogerőre emelkedett határozatával
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elfogadta. A Bányavállalkozó a hivatkozott határozat 8. pontja alapján kérte a Bk.-t, hogy a
„Pötréte III. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelket törölje a nyilvántartásból.
A rendelkező rész 1. pontjában a Bk. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Bt.) 26/B.§ (5) bekezdés alapján a PBK/3173-12/2012 ikt. számú határozatában
foglaltaknak megfelelően törölte a bányatelket, figyelembe véve a 203/1998. (XII.19.) Korm.
rendelet 12. § (6) bekezdés előírásait is.
A rendelkező rész 2. pontjában leírtakat a Bt. 26/B.§ (5) bekezdésben előírtakra hivatkozással
rögzítette a Bk.
A határozat 3. pontjában foglaltakat a Bt. 26/B.§ (5) bekezdés alapján tartotta szükségesnek
rögzíteni a Bk.
A Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról számlát állított ki, amelynek végösszege 0. - Ft, azaz
nulla forint, mivel a bányafelügyeleti nyilvántartás szerint a Bányavállalkozó által 2013.
évben befizetett felügyeleti díj fedezi az igazgatási szolgáltatási díj 50.000,- Ft-os összegét.
A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta, ezért a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 33/A. § (1) bekezdésben foglaltak szerint intézkedni nem kellett. A kérelem 2013.
február 1-jén érkezett. A Ket. 33. § (1), (5) bekezdés alapján a kérelemre induló eljárásnál a
hatósághoz történt megérkezést követő naptól számított 30 napon belül kell meghozni a
határozatot. Szakhatóságok bevonására, hiánypótlásra nem volt szükség, ezért a tárgyi ügyben
a határidő: 2013. március 3.
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. §-okban előírtak szerint biztosította.
A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.)
GKM rendelet alapján állapította meg a Bk.
A Bk., mint érdemi döntésre jogosult szerv a bányatelek nyilvántartásból történő törléséről a
Bt. 26/B. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Bt. 44. § (1) bekezdés a)
pontjában rögzített hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésben
megállapított illetékességi területén eljárva döntött.
Pécs, 2013. február 5.
dr. Riedl István
bányakapitány
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A határozatot kapják:
1.
BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. 8769 Pötréte, Kossuth u. 149. (melléklettel)
2.
Éder István xxxx
3.
Éder Istvánné xxxx
4.
Gerencsér Gabriella xxxx
5.
Gerencsér László xxxx
6.
Bedő Ferenc xxxx
7.
Bakonyi Ferenc xxxx
8.
Szabó Dezső xxxx
9.
Szabó István, xxxx
10. Pötréte Község Önkormányzata 8769 Pötréte, Kossuth u. 40. (melléklet nélkül)
11. Günther Steiner Spielberg, Sonnenring 46. A-8724 (melléklet nélkül)
12. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., 7601 Pécs, Pf. 85. (melléklet nélkül)
13. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Földhivatala 8800
Nagykanizsa, Platán sor 2. (melléklet nélkül)
14. Irattár
A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják:
1. BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. 8769 Pötréte, Kossuth u. 149. (melléklet nélkül)
2. Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Földhivatala 8800
Nagykanizsa, Platán sor 2. (melléklet nélkül)
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf.: 95. (melléklet nélkül)
Ügyfélkapun keresztül:
Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 209.
(tájékoztatásul, melléklet nélkül)
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2. (tájékoztatásul, melléklet nélkül)

