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Tárgy: A „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű kutatási területen a kutatási műszaki üzemi terv
módosításának jóváhagyása iránti kérelem.

HATÁROZAT

A Pécsi Bányakapitányság a Wildhorse UCG Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53, Pécsi
Iroda: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.) bányavállalkozó részére a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű
kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv (a továbbiakban: MÜT) módosítását az
alábbi megállapításokkal és feltételekkel

jóváhagyja:
1.

A kutatási tevékenység csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában folytatható.

2.

A hét blokkból álló „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területen a kutatás érvényességi ideje
2014. december 31-én jár le.

3.

A tárgyi területen a megkezdett kutatás a Pécsi Bányakapitányság 5306/2/2007 iktatószámú,
kutatási jogot adományozó határozatában, valamint az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki
üzemi tervét jóváhagyó 3044/68/2008 iktatószámú, továbbá a MÜT módosítását jóváhagyó
PBK/1702-15/2011 (és az azt kiegészítő PBK/1702-16/2011), PBK/3194-36/2011 valamint a
PBK/585-3/2013 iktatószámú határozattal módosított PBK/1853-25/2012 iktatószámú
határozatokban foglalt előírások és feltételek betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott
módosítással, a fenti határidőig folytatható.

4.

A PBK/585-3/2012 iktatószámú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben vállalt feladatok
módosított időütemezése:
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Az MH-011 jelű fúrás lemélyítése és vizsgálata: 2013. I. félév – 2013. II. félév.
Az MH-010 jelű fúrás lemélyítése és vizsgálata: 2013. II. félév – 2014. I. félév.
Az MH-009 jelű fúrás lemélyítése és vizsgálata: 2014. I. félév – 2014. II. félév.
Az MH-012 jelű fúrás lemélyítése és vizsgálata: 2014. II. félév – 2014. december 31-éig.

A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, a
tevékenységet végző szervezet (alvállalkozó) megnevezését, valamint a kutatás felelős műszaki
vezetőjének és helyettesének nevét, elérhetőségét 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás
befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni.

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 igazgatási szolgáltatási díja az első fokú
eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 15.000,- Ft.

INDOKOLÁS
A budapesti székhelyű Wildhorse UCG Kft. bányavállalkozó 2013. június 21-én ásványi
nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv (a továbbiakban: MÜT) módosításának jóváhagyása iránti
kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a bányahatóság 5306/2/2007
iktatószámú, kutatási jogot adományozó, a kutatási MÜT-öt jóváhagyó 3044/68/2008 iktatószámú,
a kutatási MÜT módosítását jóváhagyó PBK/1702-15/2011 (és az azt kiegészítő PBK/170216/2011), PBK/3194-36/2011, és a PBK/585-2/2013 iktatószámú határozattal módosított
PBK/1853-25/2012 iktatószámú határozatain alapult.
A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy az eljáráshoz a
bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján, a rendelet 2. számú melléklete szerint 30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni, ezért a 2013. június 28-án kelt PBK/1489-2/2013 iktatószámú végzéssel felszólította a
kérelmezőt a díj megfizetésének igazolására. A Wildhorse UCG Kft. az igazgatási szolgáltatási díj
megfizetését 2013. július 11-én igazolta a bányahatóságon.
Az előterjesztett kérelem a PBK/585-3/2013 iktatószámú határozattal módosított, PBK/185325/2012 iktatószámú határozattal jóváhagyott MÜT módosításban vállalt feladatok
időütemezésének módosítására irányult. A bányavállalkozó bejelentette, hogy a 2D szeizmikus
méréseket 2013. I. félévében elvégezte, a mérések befejezésének időpontja 2013. június 10. Ezzel
együtt a Wildhorse UCG Kft. – tekintettel arra, hogy a szeizmikus mérések végzése elhúzódott – a
vállalt kutatási feladatok maradéktalan elvégzése érdekében nem a tervezett MH-010 jelű fúrás
megkezdése, hanem a már korábban megkezdett (-370 m mélységig lefúrt) MH-011 jelű fúrás
továbbmélyítése mellett döntött, ezért tartotta szükségesnek a PBK/585-3/2013 iktatószámú
határozatban rögzített időütemezés, illetve a fúrási sorrend módosításának jóváhagyását kérni a
Pécsi Bányakapitányságtól.
Mivel a módosítási kérelem a PBK/1853-25/2012 iktatószámú, az azt módosító PBK/5853/2013 iktatószámú határozat, valamint a jóváhagyott MÜT egyéb részét nem érintette, továbbá a
Bányakapitányság megállapította, hogy a 2D szeizmikus mérések befejeződtek és a rendelkező
részben felsorolt kutatófúrások kivitelezéséhez a Wildhorse UCG Kft. érvényes építési
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engedélyekkel rendelkezik, a jelen bányahatósági eljárásban szakhatóságok közreműködésére nem
volt szükség, a döntést a Pécsi Bányakapitányság saját hatáskörében hozta meg.
A Pécsi Bányakapitányság
–
–
–
–

a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket. 126. §-a és a Bt. 22. § (3) bekezdése,
a rendelkező rész 2. és 3. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése,
a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésének c) pontja,
a rendelkező rész 5. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (4) bekezdése,
alapján határozott.

A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező Wildhorse UCG Kft -nek bányajáradék,
felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így kérelmére a kutatási műszaki üzemi terv
módosítása jóváhagyható.
A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen határozatban
foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 134. § d) pontja, illetve a 61. § (1) és (2)
bekezdései alapján 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási
kényszerítő eszközként.
A kérelmező Wildhorse UCG Kft. a kutatási műszaki üzemi terv módosítása iránti kérelemre
indult eljárás lefolytatásáért a 30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során
egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta (figyelemmel a
hiánypótlás teljes körű teljesítésének időpontjára): 2013. augusztus 05.
A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint, a Bt. 22. § (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdés a)
pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
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 Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének
da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a
fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján
állapította meg.
Pécs, 2013. július 16.

dr. Riedl István
bányakapitány
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Kapják:
Hivatali kapun keresztül:
1.
2.
3.
4.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437 Budapest, Pf.: 839.
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7601 Pécs, Pf.:
412.
Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala. 7300 Komló, Berek utca 3.
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u.
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Postai úton:
5.
6.
7.
8.
9.

Wildhorse UCG Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
Wildhorse UCG Kft. Pécsi Iroda: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25.
Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Irattár.

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

4/4

