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HATÁROZAT
1.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a
továbbiakban: Bányafelügyelet) a Dráva-Kavics és Beton Kft. (székhely: 8800
Nagykanizsa, Kemping utca 10.) Bányavállalkozó által a Somogy megyei Nagybajom
település külterületén fekvő 0426/2, 0478, 0479 és 0481 helyrajzi számú ingatlanokon
elvégzett

tájrendezést elfogadja.
2.

A Bányafelügyelet a Dráva-Kavics és Beton Kft. által a „Nagybajom I. (Csikotapusztai
homokbánya) – homok” védnevű bányatelek talpsíkja alatt elvégzett ásványi
nyersanyag-kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére
szolgáló bányászati biztosítékként a Baranya Megyei Kormányhivatal letéti számláján
2016. július 05-én elhelyezett
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20 000,- Ft, azaz húszezer forint óvadék felszabadításához
hozzájárul.
A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálathoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (7602 Pécs, Pf.: 61.)
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 10024003-0029958500000000 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.

INDOKOLÁS
A nagykanizsai székhelyű Dráva-Kavics és Beton Kft. 2017. november 06-án kérelmet
terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztályán. A kérelem a Somogy megyei Nagybajom település külterületén fekvő 0426/2,
0478, 0479 és 0481 helyrajzi számú ingatlanokat (a „Nagybajom I. (Csikotapusztai
homokbánya) – homok” védnevű bányatelek területét) érintő ásványi nyersanyagkutatással összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló bányászati biztosítékként
a Baranya Megyei Kormányhivatal letéti számláján elhelyezett 20.000,- Ft óvadék
összegének felszabadítására vonatkozott.
A Bányafelügyelet a 2017. március 30-án, a „Nagybajom I. (Csikotapusztai
homokbánya) – homok” védnevű bányatelek területén tartott műszaki-biztonsági és
ásványvagyon-gazdálkodási szempontú ellenőrzés során meggyőződött arról, hogy a
kutatófúrásokat – lemélyítésük és a mintavételezés után – saját anyagukkal
visszatömedékelték, a fúrások környezetében a tereprendezést elvégezték. Ezt a
megállapítást a hatóság az ellenőrzésről készült PBK/687-1/2017 iktatószámú
jegyzőkönyv 10. pontjában rögzítette.
A Bányafelügyelet a Dráva-Kavics és Beton Kft. kérelme nyomán indult eljárásban, a
helyszíni szemle megállapításai figyelembe vételével, a bányászatról szóló 1993. évi
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XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43. és 44. §-ában rögzített hatáskörében eljárva, a Bt.
végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 25. § (14) bekezdése szerint
döntött a tájrendezés elfogadásáról és a biztosíték felszabadításáról.
A jelen eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017.
(VI. 28.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1.
mellékletében foglaltakon alapul.
A Dráva-Kavics és Beton Kft. kérelme nyomán indult eljárásban eljárási és egyéb
költség nem merült fel, a Bányafelügyelet a döntését sommás eljárás lefolytatása során
hozta meg, így az ügyintézési határidő 2017. november 14-én jár le.
A határozatban foglaltak elleni jogorvoslati lehetőséget a Bányafelügyelet a Ket. 72. §
(1) bekezdésének da) pontjában foglaltak szerint, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai alapján
biztosította, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdésében és a 73. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapította meg.
Pécs, 2017. november 6.
Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány
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