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Tárgy: Bányászati (kutatási) jog megszűnése, törlése, hivatalból indított felülvizsgálati eljárásban.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság hivatalból indított eljárásban, nyilvántartásai felülvizsgálatát
követően megállapította, hogy az ARENIT Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (7624 Pécs, Mogyorós köz
6. rövidített elnevezése: ARENIT Bt.), mint Bányavállalkozó részére a 2830/4/2010 iktatószámú
határozattal adományozott, a Somogy megyei Gyékényes település külterületén fekvő, 0168/1 és
0172/1 helyrajzi számú ingatlant érintő agyag, homok és kavics ásványi nyersanyagokra vonatkozó

kutatási joga 2012. december 31 -én megszűnt,
ezzel együtt a Bányavállalkozónak a fenti kutatási joghoz kapcsolódó, jogszabály által biztosított

kizárólagos joga megszűnt.
A fentiek alapján a Pécsi Bányakapitányság a nyilvántartásából az ARENIT Bt.

bányászati (kutatási) jogát 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 Pécsi Bányakapitánysághoz
benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a jogorvoslati
eljárás megindításakor illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS
A Pécsi Bányakapitányság a 2013. május 21-én, hivatalból indított eljárás keretében
felülvizsgálta a 2012. évben lejárt érvényességű ásványi nyersanyag-kutatási engedélyeket, műszaki
üzemi terveket és az alábbiakat állapította meg:
A Bányakapitányság a 2830/4/2010 iktatószámú határozattal kutatási jogot adományozott az
ARENIT Bt. részére a Somogy megyei Gyékényes Nagyközség külterületén fekvő, 0149/3;
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0149/13; 0164; 0165; 0168/1; 0168/3; 0169; 0171; 0172/1; 0174/1 és 0174/2 helyrajzi számú
ingatlant érintően, homok és kavics ásványi nyersanyagok kutatására. A bányahatóság az ásványi
nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét a 2011. július 27-én jogerőre emelkedett PBK/11738/2011 iktatószámú határozattal hagyta jóvá, 1 éves időtartamra. A Bányakapitányság által a
kutatási tevékenység elvégzésére engedélyezett időtartam 2012. július 27-én járt le, így a
bányavállalkozónak (jogszabály-változás miatt) 2012. december 31-éig kellett volna az elvégzett
kutatásról összeállított zárójelentést elfogadásra benyújtania a Pécsi Bányakapitányságra.
A bányászatról szóló, többször módosított 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22.
§ (13) bekezdésének 2012. december 31-től hatályos szövege 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 a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik”. Tekintettel arra, hogy a
Bányavállalkozó a jogszabály által előírt határidőn belül nem nyújtott be kutatási zárójelentést
jóváhagyásra a bányafelügyelethez, a Pécsi Bányakapitányság a rendelkező részben foglaltak
szerint döntött.
A Bt. 22. § (2) bekezdésének szövege szerint „Az adományozott kutatási jog vagy a kutatási
engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az ásványinyersanyag-,
illetve geotermikusenergia-kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás
kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia jóváhagyott kutatási
műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés alapján a
bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére.” Miután a
Bányakapitányság a hivatalból indított felülvizsgálati eljárás során megállapította, hogy a kutatási
zárójelentés benyújtását a bányavállalkozó elmulasztotta, a hatóság döntött a bányászati (kutatási)
jog törléséről, így az ARENIT Bt. részére a törvény által biztosított kizárólagos jog is megszűnt.
A bányafelügyelet a hivatalból indult eljárásban a rendelkező rész szerinti határozatát a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésének megfelelően, a fentebb felsorolt és idézett jogszabályi
előírások alapján hozta meg.
A jelen eljárásban a Pécsi Bányakapitányság hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a
Bt. 43. § és 44. §-ában előírtakon, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdésében és a rendelet
1. mellékletében foglaltakon alapul.
A határozatban foglaltak elleni jogorvoslati lehetőséget a Bányakapitányság a Ket. 72. § (1)
bekezdésének da) pontjában foglaltaknak megfelelően, Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította,
a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően állapította meg.
Pécs, 2013. május 21.

dr. Riedl István
bányakapitány

2/3

PBK/1143-1/2013

Kapják:
1.
2.

ARENIT Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 7624 Pécs, Mogyorós köz 6.
Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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