Iktatószám: PBK/2016-1/2015

Tárgy: A „Mórágy belterület - gránit”

Ügyintéző: Gross Tamás

elnevezésű területre vonatkozó

: +36-72-314-952/208
: +36-20-772-5983
: gross.tamas@baranya.gov.hu

bányászati (kutatási) jog megszűnése,
törlése.

Jogerőssé vált: 2015. szeptember 9-én

HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a Heninger Mihály (xxxx)
magánszemély részére a Tolna megyei Mórágy település belterületét érintő „Mórágy belterület - gránit”
elnevezésű területre vonatkozó, a 2013. október 08-án jogerőre emelkedett PBK/1789-7/2013
iktatószámú határozattal engedélyezett kutatási jog

2015. augusztus 06-án megszűnt,
ezzel együtt a tárgyi területre vonatkozó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (2)
bekezdése által biztosított

kizárólagos bányászati joga is megszűnt, ezért azt a
Bányafelügyelet a nyilvántartásából törölte.
A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályára (7602 Pécs, Pf.: 61.) benyújtandó
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5 000.- Ft, amelyet a kérelem benyújtásával egy időben,
illetékbélyegben kell leróni.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
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 +36-72 314-952  +36-72 510-367  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

PBK/2016-1/2015

INDOKOL ÁS
A Bányafelügyelet a PBK/2666-4/2014. iktatószámon elkészített és a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Elnöke által MBFH/1929-6/2014. iktatószám alatt jóváhagyott 2015. évi munkatervében
rögzített feladatként végzi az ásványi nyersanyag-kutatások célellenőrzését. A jóváhagyott munkaterv
szerint ellenőrzendő bányavállalkozók és a jogosultságukban lévő kutatási területek célellenőrzésének
végrehajtását és az ellenőrzések során tisztázandó kérdéseket a bányakapitány a PBK/1226-1/2015
iktatószám alatt tűzte ki.
A Bányafelügyelet a feladat-meghatározásban foglaltak szerint, hivatalból indított eljárásban
ellenőrizte a Heninger Mihály (xxxx) bányavállalkozó részére engedélyezett „Mórágy belterület – gránit”
elnevezésű területre vonatkozó bányászati (kutatási) jogát.
Az ellenőrzés során a Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások
felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg:


Az első fokon eljáró bányahatóság a 2013. október 08-án jogerőre emelkedett PBK/1789-7/2013
iktatószámú határozattal engedélyezte az ásványi nyersanyag-kutatást a budapesti lakóhelyű
Heninger Mihály magánszemély részére, a Tolna megyei Mórágy település közigazgatási területét
érintően, a „Mórágy belterület - gránit” elnevezésű területre, tömb gránit, gránit és gránit murva
ásványi nyersanyagokra.



Az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét a Bányafelügyelet a 2014. július 06-án
jogerőre emelkedett PBK/759-14/2014 iktatószámú határozattal hagyta jóvá. A bányahatóság a
kutatásra engedélyezett időtartamot 8 hónapban határozta meg, ami 2015. március 06-án járt le. Az
ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység megkezdését Heninger Mihály 2014. október 29-én
jelentette be a bányahatóságon.



Kutatási zárójelentés elfogadása iránti kérelem a „Mórágy belterület - gránit” elnevezésű területre
vonatkozóan a törvény által előírt határidőre nem érkezett a Bányafelügyeletre.
A megállapítást nyert tehát, hogy a kutatási zárójelentés előterjesztésére nyitva álló öt hónapos

időtartam eredménytelenül telt el.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (13) bekezdése szerint „A
bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási
időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a
bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén, vagy ha a bányafelügyelet a kutatási
zárójelentést jogerős és végrehajtható határozatában elutasította, a bányavállalkozó kutatási joga
megszűnik.” Tekintettel arra, hogy a nyolc hónapra engedélyezett ásványi nyersanyag-kutatás
érvényességi ideje 2015. március 06-án járt le, a Bt. 22. § (13) bekezdésében foglaltak alapján, az
elvégzett kutatásról készített zárójelentést 2015. augusztus 06-áig kellett volna benyújtani.
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Mivel a bányavállalkozó a kutatási zárójelentést az anyagi jogszabály által előírt jogvesztő
határidőig nem terjesztette elő elfogadásra, a Bányafelügyelet megállapította, hogy Heninger Mihálynak
a „Mórágy belterület - gránit” elnevezésű területre vonatkozó kizárólagos bányászati joga 2015.
augusztus 06-án a törvény erejénél fogva megszűnt. A fentiek alapján a Bányafelügyelet Heninger
Mihály bányászati (kutatási) jogát a nyilvántartásból törölte.
A

jelen

eljárásban

eljáró

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

Műszaki

Engedélyezési

és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a Bt. 43. § és 44. §-ában előírtakon, 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 határozatban foglaltak elleni jogorvoslati lehetőséget a Bányafelügyelet a Ket. 72. § (1)
bekezdésének da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés
illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak alapján
állapította meg.

Pécs, 2015. augusztus 13.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Radics Tibor
bányakapitány

Kapják:
1.

Heninger Mihály, xxxx

2.

Irattár.

Jogerőre emelkedést követően:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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