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Jogerőssé vált: 2016. április 15-én

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Szekszárd III. – agyag” védnevű bányatelek bányahatósági
nyilvántartásból történő törlése vonatkozásában az alábbiak szerint határozott:
1.

A 4823/2001/4. ikt. számú, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság jogerős
határozatával megállapított, Szekszárd város külterületén a 01324/3-4-5, 0134/8-14, 01324/38-39 hrsz.ú ingatlanokat érintő, „Szekszárd III. – agyag” védnevű bányatelket a nyilvántartásból törli.

2.

A Bányafelügyelet a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlan –
nyilvántartásból történő törlése végett.

3.

A Bányafelügyelet felhívja a Grafit Plusz Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. hrsz.), mint
Bányavállalkozó figyelmét, hogy a bányatelek 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 Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés díja 5. 000.-Ft., melyet a fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg formájában kell leróni.

INDOKOLÁS

A Grafit Plusz Kft. Bányavállalkozó 2016. április 11-én érkezett kérelmében a PBK/2837-29/2015
iktatószámú „Szekszárd III. - agyag” védnevű bányatelkeken lévő bánya tájrendezés megvalósulásának
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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elfogadása tárgyú határozatra történő hivatkozással kérte a bányatelek bányafelügyeleti nyilvántartásból
való törlését. Az eljárás során a kérelmező, a 2016. 04. 12-én megküldött újabb kérelmében a „Szekszárd III.
- agyag” védnevű bányatelkeken lévő bánya törlése iránti kérelmét visszavonta.
A Bányavállalkozó kérelmét a Bányafelügyelet megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelemre indult
eljárásban az ügyfél a kérelmét az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta.
A Bányafelügyelet a bányatelek törlési eljárás során megállapította továbbá, hogy az eljárás hivatalból is
lefolytatható. A Bányafelügyelet az eljárást a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) c)
pontja alapján nem szüntette meg, hanem hivatalból folytatta és törölte a bányatelket a nyilvántartásából.
A kérelemre induló eljárás igazgatás szolgáltatási díja nem került megfizetésre, mert a Bányafelügyelet a
bányatelek törlési eljárást hivatalból folytatta és törölte a bányatelket.
A sommás eljárás lefolytatására a Ket. 29. § (1b) bekezdése ad lehetőséget.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. §-okban előírtak szerint biztosította, a
fellebbezési eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés szerint állapította meg.
A Bányafelügyelet hatáskörét a bányatelek nyilvántartásból történő törléséről a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. tv. 26/B. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint,
az illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 3. § (1)
bekezdés alapján állapította meg.
Pécs, 2016. április 14.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Radics Tibor
bányakapitány

Kapják:
1. Grafit Plusz Kft., 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. hrsz.
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