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HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság megállapította, hogy a Szigetkavics Termelő és Kereskedelmi Kft.
(1239 Budapest, Grassalkovich u. 255. Cégjegyzékszám: 01-09-682205, rövidített elnevezése:
Szigetkavics Kft.) bányavállalkozó részére a PBK/728-2/2013 iktatószámú határozattal
engedélyezett,

„Berzence, Buzsáki-dűlő” elnevezésű területre vonatkozó
bányászati (kutatási) joga 2013. november 05-én megszűnt,
ezzel együtt a bányavállalkozónak a fenti kutatási joghoz kapcsolódó, jogszabály által biztosított

kizárólagos joga is megszűnt.
A fentiek alapján a Pécsi Bányakapitányság a nyilvántartásából a Szigetkavics Kft.

bányászati (kutatási) jogát törli.
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 budapesti székhelyű Szigetkavics Kft. 2013. október 31-én nyilatkozatot terjesztett elő a
Pécsi Bányakapitányságon. A bányavállalkozó a nyilatkozatban a bányahatóság PBK/728-2/2013
iktatószámú határozatán alapuló, a „Berzence, Buzsáki-dűlő” elnevezésű területre vonatkozó
bányászati (kutatási) jogáról lemondott, továbbá arról tájékoztatott, hogy a jogszabály által előírt
határidőn belül nem fog jóváhagyásra benyújtani kutatási műszaki üzemi tervet.
A Bányakapitányság a Szigetkavics Kft. által benyújtott nyilatkozat, valamint a rendelkezésre
álló dokumentumok és nyilvántartások felülvizsgálata során megállapította, hogy a tárgyi területre
vonatkozó, ásványi nyersanyag-kutatást engedélyező PBK/728-2/2013 iktatószámú határozat 2013.
május 05-én emelkedett jogerőre, tehát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a

PBK/728-5/2013

továbbiakban: Bt.) 22. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében Szigetkavics Kft-nek 2013.
november 05-éig volt joga a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyásra előterjesztenie.
A Bt. 22. § (8) bekezdése szerint „Az (1) bekezdésben foglaltak alapján adományozott vagy
engedélyezett kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatási jogot adományozó koncessziós
szerződés hatálybalépésétől, illetve a kutatást engedélyező határozat végrehajthatóságától számított
6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kérelmezi,
vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában
elutasította, és a határozat végrehajtható.”
Tekintettel arra, hogy a Szigetkavics Kft. nyilatkozatával a kutatási engedélyen alapuló
bányászati (kutatási) jogáról lemondott és nyilatkozott arról, hogy kutatási MÜT jóváhagyását nem
fogja kezdeményezni, a Pécsi Bányakapitányság a bejelentést tudomásul vette, továbbá, tekintettel
arra, hogy a jogszabály által előírt határidő is eredménytelenül telt el, a Szigetkavics Kft. kutatási
joga a törvény erejénél fogva megszűnt, amit a bányahatóság a nyilvántartásaiban átvezet.
A Pécsi Bányakapitányság a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1)
bekezdésében és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta
meg.
A Pécsi Bányakapitányság 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 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. november 12.

dr. Riedl István
bányakapitány
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