PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Jogerőre emelkedett:
2013. augusztus 14-én

7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61

 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu

„KÁMÁN”
Bányászati és Kereskedelmi Bt.
8394 Alsópáhok,
Fő u. 147.

Iktatószám: PBK/1730-2/2013
Ügyintéző: Gross Tamás
: +36-72-314-952/208
: +36-20-772-5983
: Tamas.Gross@mbfh.hu

Tárgy: Bányászati (kutatási) jog megszűnése, törlése.

HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság megállapította, hogy a „KÁMÁN” Bányászati és Kereskedelmi
Bt. (8394 Alsópáhok, Fő u. 147.), mint bányavállalkozó részére a 6753/3/2009 iktatószámú
határozattal adományozott, a Várvölgyi 025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő dolomit, kavics és
homok ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó

kutatási joga 2013. július 24-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 a „KÁMÁN” Bányászati és
Kereskedelmi 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.
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INDOKOLÁS
Az alsópáhoki székhelyű „KÁMÁN” Bányászati és Kereskedelmi Bt. (a továbbiakban:
„KÁMÁN” Bt.) 2013. július 24-én nyilatkozatot terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A
bányavállalkozó a nyilatkozatban arról tájékoztat, hogy a Várvölgy Község külterületén fekvő
025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő kutatási területen a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi
tervben vállalt feladatokat – elsősorban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a
környezetvédelmi eljárás lefolytatásával járó tevékenységével összefüggésben – elvégezni nem
tudta, ezért a nyitva álló határidőig kutatási zárójelentést nem nyújt be.
A nyilatkozat nyomán indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság a rendelkezésre álló
dokumentumok és iratok felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg:


A Pécsi Bányakapitányság a 2009. november 30-án jogerőre emelkedett 6753/3/2009
iktatószámú határozattal adományozott kutatási jogot, dolomit, kavics és homok ásványi
nyersanyagok kutatására, a „KÁMÁN” Bt. részére.



A bányahatóság a kutatás műszaki üzemi tervét a 2011. március 02-án jogerőre emelkedett
2718-22/2010 iktatószámú határozattal hagyta jóvá, amellyel a kutatásra engedélyezett
időtartamot 2 évben állapította meg.



A kutatás elvégzésére rendelkezésre álló időszak így 2013. március 02-án járt le, tehát a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (13) bekezdése
értelmében a „KÁMÁN” Bt-nek öt hónapon belül, vagyis 2013. augusztus 02-áig kell az
elvégzett kutatásról összeállított zárójelentést benyújtania a bányafelügyelethez.

A Bt. 22. § (13) bekezdésének 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”.
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.”
A Bt. 26/B. § (3a) bekezdése alapján „A kutatási területről és a bányatelekről a
bányafelügyelet nyilvántartást vezet.”
Tekintettel arra, hogy a „KÁMÁN” Bt. 2013. július 24-én írásbeli nyilatkozatot tett a
bányafelügyelet felé, hogy a tervezett kutatást – rajta kívül álló okok miatt – nem tudta
elvégezni és emiatt zárójelentést sem tud benyújtani, a Bányakapitányság a fentebb idézett
jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A bányafelügyelet a 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.
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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. július 24.

dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1.
2.

„KÁMÁN” Bányászati és Kereskedelmi Bt. 8394 Alsópáhok, Fő u. 147.
Irattár.

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