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Tárgy: A Máriakéménd és Szederkény települések közigazgatási területét érintően adományozott
kutatási jog visszavonása, hivatalból indított felülvizsgálati eljárásban.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság hivatalból indított eljárásban, a Terramax Plusz Kft. (7751
Szederkény, Petőfi utca 32.) bányavállalkozó részére a Máriakéménd és Szederkény települések
közigazgatási területét érintően, a 2009. május 21-én jogerőre emelkedett 2692/3/2009 iktatószámú
határozattal

adományozott kutatási jogot visszavonja,
ezzel együtt a Bányavállalkozónak a fenti kutatási joghoz kapcsolódó, jogszabály által biztosított

kizárólagos joga is megszűnik.
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 Bányakapitányságra
benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000.- Ft, amelyet a kérelem
benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS
A Pécsi Bányakapitányság 2014. május 05-én, hivatalból indított eljárás keretében vizsgálta a
szederkényi székhelyű Terramax Plusz Kft. részére a Máriakéménd és Szederkény települések
közigazgatási területét érintően, a bányahatóság által jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervben
vállalt feladatokat, valamint azok végrehajtását, teljesítését.
A Bányakapitányság az eljárás során felülvizsgálta a rendelkezésére álló dokumentációkat,
iratokat, valamint nyilvántartásokat, és az alábbi megállapításokat teszi:
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A Pécsi Bányakapitányság a 2009. május 21-én jogerőre emelkedett 2692/3/2009 iktatószámú
határozattal kutatási jogot adományozott a Terramax Plusz Kft. részére, a Baranya megyei
Máriakéménd és Szederkény települések közigazgatási területét érintően, mészkő és dolomit
ásványi nyersanyagok kutatására.
1.1. A bányahatóság a kutatási jogot adományozó határozatban – a bányavállalkozó kérelmében
foglaltaknak megfelelően – az alkalmazni kívánt kutatási módszereket az alábbiak szerint
jelölte meg: „terepbejárás, földtani térképezés, felszíni geofizikai mérések végzése,
kutatófúrások mélyítése, kőzetminta-vételezés, a minták laboratóriumi vizsgálata.”

1.

Az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó, 381/19/2010 iktatószámú
bányahatósági határozat 2010. április 26-án emelkedett jogerőre. A Bányakapitányság a
határozatban a kutatást 4 évre engedélyezte.
2.1. A kutatási műszaki üzemi tervben a Terramax Plusz Kft. kérelmére, a Bányakapitányság az
alábbi kutatási munkaprogramot hagyta jóvá: „Archív adatok felkutatása és feldolgozása,
földtani térképezés, mérési szelvények kitűzése és a felszíni geoelektromos (VESZ) mérések
elvégzése (3 mérési vonal mentén, kb. 2300 m hosszon), amennyiben szükséges – a kutatási
műszaki üzemi terv módosításával, a 96/2005 GKM rendeletben foglaltak szerint –
kutatófúrások mélyítése.”
2.2. A bányahatóság a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat 7. pontjában, a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott
203/1998. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelkezése szerint előírta,
hogy „A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját
8 nappal megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére
írásban bejelenteni.”.

2.

A Bt. 22. § (9) bekezdésének szövege 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 vagy a
miniszternél kezdeményezi a koncessziós szerződésbe foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.”
A Bányakapitányság a tényállás tisztázása során megállapította, hogy a kutatási műszaki üzemi
tervet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedése (2010. április 26.) óta eltelt négy év alatt a
Terramax Plusz Kft-től a kutatási tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés nem érkezett.
Megállapítható volt tehát, hogy a Terramax Plusz Kft. 2010. április 16. óta a tárgyi kutatási
területen semmilyen kutatási tevékenységet nem végzett, így nem érvényesült a Bt. 44. §. (1)
bekezdésének p) pontjában megfogalmazott, az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének
növeléséhez fűződő állami érdek, ezért a Terramax Plusz Kft. részére adományozott kutatási
jogot a Bt. 22. § (9) bekezdésében foglaltak értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint
vissza kell vonni. Az idézett jogszabály szövege szerint, jelen esetben a bányahatóságnak nincs
mérlegelési joga.
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 az
adományozott kutatási jogot vissza kell vonni, a Terramax Plusz Kft. részére a törvény által a
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Máriakéménd és Szederkény települések közigazgatási területét érintő kutatási területre 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. 22. § (9) bekezdésében és 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 bányahatósági eljárás során költség nem merült fel, ezért a Bányakapitányság arról nem
rendelkezett. A Bányakapitányság az érintett ügyfélnek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3)
bekezdésének a) pontja által előírt értesítését a 29. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltak
alapján mellőzte, tekintettel arra, hogy a hatóság az eljárás megindítása után nyolc napon belül
meghozta döntését. Az eljárásban az ügyintézési határidő 2014. május 26-án jár le.
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, 2014. május 5.

dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1.
2.

Terramax Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7751 Szederkény, Petőfi u. 32.
Irattár.
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