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Iktatószám: PBK/1234-1/2017

Tárgy: A Hollád község közigazgatási területét

Ügyintéző: Gross Tamás

érintő, „Hollád – törmelékes üledékes
kőzetek” elnevezésű területre vonatkozó
ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi
terve.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) Kis Katos János (xxxx) Bányavállalkozó részére a Somogy megyei Hollád település
közigazgatási területét érintő, „Hollád – törmelékes üledékes kőzetek” elnevezésű területen az ásványi
nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó, 2017. április 16-án jogerőre emelkedett PBK/19429/2017 iktatószámú

határozat végrehajtását felfüggeszti, a bányászati
tevékenység megkezdését megtiltja
a PBK/194-29/2017 iktatószámú határozat 1.6. pontjában rögzített óvadéki szerződés megkötése, illetve a
bányászati biztosítéknak a Kormányhivatal letéti számlájára való elhelyezése időpontjáig.

A határozat végrehajtásának felfüggesztésétől, annak megszüntetéséig eltelt időtartam
beleszámít a kutatásra engedélyezett időtartamba, tehát a kutatás érvényességi ideje 2017. november
16-án jár le.

A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft,
azaz ötezer forint, melynek megfizetését a jogorvoslati eljárás megindításakor kell igazolni. A fellebbezés
illetékét a Baranya Megyei Kormányhivatal Államkincstárnál vezetett 10024003-00299585-00000000 számú
számlájára kell – készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalással – megfizetni. Az átutalás
közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét és székhelyét, valamint az ügy iktatószámát.
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INDOKOL ÁS
A komlói lakóhelyű Kis Katos János magánszemély (mint Bányavállalkozó) 2017. január 30-án kérelmet
terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályán. A kérelem a
Somogy megyei Hollád település közigazgatási területén fekvő „Hollád – törmelékes üledékes kőzetek”
elnevezésű területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására irányult és a Bányafelügyelet
2016. december 28-án jogerőre emelkedett PBK/2744-18/2016 iktatószámú kutatási engedélyén alapult.
A Bányafelügyelet a kérelemre indult eljárást lefolytatta, aminek eredményeként a 2017. április 16-án
jogerőre emelkedett PBK/194-29/2017 iktatószámú határozattal jóváhagyta az ásványi nyersanyag-kutatás
műszaki üzemi tervét. A határozat rendelkező részének 1.6. pontjában a Bányafelügyelet – a kutatási
tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló bányászati biztosítékként – elfogadta a
Kis Katos János által felajánlott, kizárólag a Bányafelügyelet hozzájárulásával felhasználható xxxx Ft, azaz
xxxx forint, a Baranya Megyei Kormányhivatal Államkincstárnál vezetett 10024003-00299585-20000002
számú letéti számláján elhelyezendő óvadékot. Ugyanakkor a hatóság felhívta a jogosult figyelmét arra,
hogy az óvadéki szerződés megkötését a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles
kezdeményezni a Bányafelügyeletnél, valamint igazolni köteles az összeg átutalásának megtörténtét,
továbbá tájékoztatta Kis Katos Jánost az előírt határidő elmulasztásának jogkövetkezményéről.
A Bányafelügyelet a PBK/194-29/2017 iktatószámú határozat jogerőre emelkedéséről a 2017. május
04-én kelt PBK/194-30/2017 iktatószámú levéllel tájékoztatta az engedélyest. Ebben a tájékoztató levélben –
tekintettel arra, hogy a tájékoztatásra a határozat jogerőre emelkedését követő 18. napon került sor – az
óvadéki szerződés megkötésének határidejét (a határozatban előírt határidőtől eltérően) a Bányafelügyelet a
tájékoztató levél kézhezvételétől számított 15. napban jelölte meg.
A Bányafelügyelet 2017. május 26-án, hivatalból indított eljárás keretében vizsgálta a fentiek, illetve a
PBK/194-29/2017 iktatószámú határozatban foglaltak végrehajtását.
Megállapítást nyert, hogy Kis Katos János (engedélyes) kézbesítési megbízottja Brandt Tibor (7300
Komló, Radnóti Miklós utca 10.) a PBK/194-30/2017 iktatószámú tájékoztató levelet 2017. május 10-én vette
át, így az óvadéki szerződés megkötésének (módosított) határideje 2017. május 25-én járt le.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41. § (7b) bekezdése szerint: „Ha a
bányavállalkozó

a

megadott

határidőre

biztosítékadási

kötelezettségének

nem

tesz

eleget,

a

bányafelügyelet – a kötelezettség teljesítéséig – a bányászati tevékenység megkezdését vagy
folytatását megtiltja. Ha a bányavállalkozó nem tett eleget a biztosítékadási kötelezettségének a
bányafelügyelet bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltó határozatának jogerőssé és
végrehajthatóvá válását követő kilencven napon belül, a bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati
jogát, amely esetben a 26/A. § (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni.”
A fentiek alapján a Bányafelügyelet a rendelkező részben a PBK/194-29/2017 iktatószámú határozat
végrehajtását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 140. § (2) bekezdésének e) és g) pontjaiban foglaltak szerint felfüggesztette, a jóváhagyott kutatási
műszaki üzemi terv szerinti bányászati (kutatási) tevékenység megkezdését a Bt. 41. § (7b) bekezdésének
előírása szerint megtiltotta.
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A Bányafelügyelet felhívja Kis Katos János Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen
határozatban foglaltak ellenére a kutatási tevékenységet megkezdi, az a Bt. 41. § (3) bekezdése értelmében
szabálytalanul folytatott bányászati tevékenységnek minősül és a bányavállalkozót a bányafelügyelet a Bt.
41. § (2) bekezdése alapján bírsággal sújthatja, az engedélyt visszavonhatja.
A jelen eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály hatásköre
a Bt. 22.; 43. és 44. §-aiban megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.)
Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.
A jogorvoslati lehetőséget a Bányafelügyelet a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak
megfelelően, Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés illetékét és megfizetésének módját
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapította
meg.

Pécs, 2017. május 31.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

Brandt Tibor 7300 Komló, Radnóti Miklós utca 10. (Kis Katos János kézbesítési megbízottja).

2.

Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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