MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZBK/2034-1/2014.
Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet
:+36 56 512 322
E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu

Tárgy: Orosháza 10858, 10859, 10860, 10861, 10861/1 és 5049/5 hrsz.- területekre kutatási
jog megszűnése
Gombos József
xxxx
xxxx
Jogerőssé vált: 2014. augusztus 6-án
VÉGZÉS
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) megállapítja, hogy a
Gombos József (székhely: xxxx) részére az SZBK/2870-2/2013. számú, 2013.december 5-én
jogerőre emelkedett határozatával az Orosháza 10858, 10859, 10860, 10861, 10861/1 és
5049/5 hrsz.-ú kutatási területre (homok, lösz, agyagos törmelék) adományozott kutatási jog
2014. június 5-én megszűnt.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezés illetéke 3.000,- Ft, melyet a jogorvoslati kérelem okiratán, illetékbélyegben kell
megfizetni. A jogorvoslati kérelem elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a Gombos József kérelmére kutatási jogot adományozott az SZBK/28702/2013. számú, 2013. december 5-én jogerőre emelkedett és ettől fogva végrehajtható
határozatával, annak rendelkező része szerint, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.)
22.§ (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva.
A Bányakapitányság a bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy Ügyfél a
Bt. 22. § (8) bekezdésében megállapított jogvesztő határidőn belül nem nyújtott be a tárgyi
kutatási területre kutatási műszaki üzemi tervet, így a kutatásra vonatkozó bányászati joga a
törvény erejénél fogva megszűnt.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségének közlése a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (3) bekezdésben,
valamint a Ket. 99. § (1) bekezdésben előírtaknak felel meg. A jogorvoslati eljárás illetékét az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése állapítja meg.
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A Bányakapitányság jelen határozatát a Ket. 71.§-ban előírtak szerint, a Bt. 22.§ (1)
bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott hatáskörében, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 2. § (2) bekezdésében meghatározott
illetékességi területén eljárva hozta meg.
Szolnok, 2014. július 17.

dr. Palicz András
bányakapitány

Kapja:
1. Címzett (tértivevénnyel)
2. Jogerőre emelkedés után: MBFH Budapest (elektronikusan).
3. Irattár.
A bányafelügyelet jelen végzését, annak jogerőre emelkedését követően a Ket. 80/A. §
alapján közzéteszi.
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