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Tárgy: Kutatási engedély visszavonása.

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban Bányakapitányság) a hivatalból
indított, a Kavics – Szivattyú Kft. (2234 Maglód, Sugár u. 120.; a továbbiakban
Bányavállalkozó) Alsónémedi és Ócsa települések területére, homok és kavics ásványi
nyersanyagra szóló kutatási engedélyének visszavonására indított eljárása során a
következő döntést hozza:
1. A Bányavállalkozó Alsónémedi és Ócsa települések területére, homok és
kavics ásványi nyersanyagra szóló, BBK/2867/21/2010. számú határozattal
adott kutatási jogadományát (kutatási engedélyét) visszavonja.
2. A Bányavállalkozó felszámolója a Cont(o)-Roll Szolgáltató Kft. (1037
Budapest, Bécsi út 85. I. em. 5.; a továbbiakban Felszámoló) eljárás
felfüggesztésre irányuló kérelmét elutasítja.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál két példányban
benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000.- Ft, ezt a
fellebbezésen illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó Alsónémedi és Ócsa települések külterületére a BBK/3741/2/2009
számú határozattal adott kutatási jogadomány (kutatási engedély) alapján a
BBK/2867/21/2010 számú határozattal jóváhagyott homok és kavics ásványi
nyersanyagok kutatására szóló kutatási műszaki tervvel (MÜT) rendelkezik. A
kutatásra a MÜT-ben meghatározott időtartam 2014. október 24-én lejár. A
Bányakapitányság a kutatás időarányos teljesítésének ellenőrzésére 2014. március 26án ellenőrzést tartott, melynek során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a
kutatásra engedélyezett időtartamon belül, az ellenőrzés időpontjáig nem végzett
semmilyen kutatási tevékenységet, a kutatás időarányos részét így nem teljesítette,
neki fel nem róható okról a Bányakapitányságot nem tájékoztatta.
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Az irat- és helyszíni ellenőrzés alapján a Bányakapitányság BBK/1339-1/2014. számú
végzésével hivatalból eljárást indított a Bányavállalkozó kutatási engedélyének
visszavonása ügyében, figyelemmel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(Bt.) 22. § (9) bekezdés rendelkezésére, mely szerint „ha a bányavállalkozó a
munkaprogramban vagy a jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott kutatási
feladatainak időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, a kutatási
engedélyt a bányafelügyelet visszavonja”. Az eljárásban értesített Felszámoló
eljárásban tett nyilatkozatában előadta, hogy mint felszámoló, tervezi a kutatási jog
esetleges átruházását (értékesítését) és erre tekintettel kérte az eljárás felfüggesztését.
A Bányakapitányság a tényállás tisztázása során megállapította, hogy a
Bányavállalkozó a BBK/2867/21/2010 számú határozattal jóváhagyott homok és
kavics ásványi nyersanyagok kutatására szóló kutatási műszaki tervben meghatározott
kutatási tevékenységét meg sem kezdte, az abban foglalt kötelezettségeinek nem csak
időarányos részben, de semmilyen mértékben nem tett eleget. A Bányakapitányság a
Felszámoló nyilatkozata alapján azt is megállapította, hogy a kutatás esetleges
folytatása sem tervezett.
A fentiekben foglaltakra tekintettel a Bányakapitányság a rendelkező rész szerint
határozott, a Felszámoló eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét elutasította és az
adományozott kutatási jogot (kutatási engedélyt) visszavonja.
A Bányakapitányság a döntését a Ket. 29. § (2) bekezdés a) pontja alapján adta ki. A
Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 22. § (9) bekezdés, illetékességét a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet állapítja
meg.
A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény 29. §
(2) bekezdése írja elő.
Budapest, 2014. június 4.
Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
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