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V É G Z É S  
 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Cseri utca 2.) 

Bányavállalkozó által 2016. február 01-jén előterjesztett, a Zala megyei Alsópáhok település külterületén 

fekvő 056, 079 és 081/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi 

tervének jóváhagyása iránti kérelmét  

 

é r de mi  v i z s gá l a t  n é l k ü l  e l u ta s í t j a  
 

 A jelen végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van 

helye. A fellebbezés illetéke 3 000,- Ft, azaz háromezer forint, amelyet a jogorvoslati kérelem 

előterjesztésekor, illetékbélyegben kell leróni. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A vonyarcvashegyi székhelyű BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 2016. február 01-jén ásványi nyersanyag-

kutatás műszaki üzemi tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. A 

kérelemben és a hozzá mellékelt műszaki dokumentációban ismertetett kutatási tevékenység a Zala megyei 

Alsópáhok település külterületén fekvő 056, 079 és 081/1 helyrajzi számú ingatlanokat érinti. 

 

 A Bányafelügyelet a kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésére álló iratok és nyilvántartások 

felülvizsgálata során megállapította, hogy a tárgyi területre vonatkozóan a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 

kérelmére a 2016. január 14-én kelt PBK/11-8/2016 iktatószámú határozattal engedélyezte a kutatást, tőzeg, 

lápföld és lápimész ásványi nyersanyagokra vonatkozóan. Megállapítást nyert azonban, hogy a PBK/11-

8/2016 iktatószámú határozat a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem előterjesztésének 

időpontjában még nem emelkedett jogerőre. 

 

Jogerőre emelkedett: 
2016. február 25-én 
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 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 126. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a hatóság döntése akkor hajtható végre, 

ha az jogerőre emelkedett, vagyis a Bányavállalkozónak a kutatási műszaki üzemi terv előterjesztésére csak 

a kutatást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően van módja. A Ket. 30. § d) pontjában 

foglalt előírás szerint a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha 

jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy 

elkésett. 

 

 A fentiekre tekintettel – mivel a kérelem idő előtt érkezett a hatósághoz – a Bányafelügyeletnek a Ket. 

30. § d) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint kellett döntenie. A 

Bányavállalkozó a tárgyi kérelmet csak a jogerős és végrehajtható, záradékkal ellátott kutatási engedély 

birtokában terjesztheti elő ismételten a Bányafelügyeletnél. 

 

 A Bányafelügyelet a Ket. 30. § d) pontján alapuló, a rendelkező rész szerinti döntését a Ket. 71. § (1) 

bekezdése szerint, végzés formájában hozta meg. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napos 

ügyintézési határidő lejárta: 2016. február 09. 

 

 A kérelemre indult eljárásban eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának hatásköre a Bt. 22. 43. és 44. §-ában, illetékessége 

pedig 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 Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2016. február 3. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Dr. Radics Tibor 

bányakapitány 

 

 

Kapják: 

 

1. BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 8314 Vonyarcvashegy, Cseri utca 2. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


