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Tárgy: A „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területen, a Mecseknádasd Község külterületén fekvő
060/1 és 061/8 helyrajzi számú ingatlanokat érintő MH-010 jelű kutatófúrás telephelyének
tájrendezése, bányászati biztosíték felszabadítása, valamint az adományozott kutatási jog
visszavonása.

HATÁROZAT
1.

A Pécsi Bányakapitányság a Wildhorse UCG Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53.)
bányavállalkozó jogosultságában lévő „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű kutatási területen, a
bányahatóság PBK/423-13/2012 iktatószámú építési engedélye alapján Mecseknádasd Község
külterületén lemélyített MH-010 jelű kutatófúrás és telephelyének

tájrendezését elfogadja.
2.

A Bányakapitányság a Wildhorse UCG Kft. által a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területen
végzett kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló
biztosítékként a PBK/1481-17/2014 iktatószámú határozattal elfogadott, és dr. Bándi Gábor
ügyvéd (1094 Budapest, Bokréta utca 22. II. em. 4.) letéti számláján elhelyezett

xxxx Ft, azaz xxxx forint összegű óvadék felszabadításához
hozzájárul.
3.

A Pécsi Bányakapitányság a Wildhorse UCG Kft-nek, a 2007. november 27-én jogerőre
emelkedett 5306/2/2007 iktatószámú, a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területre
vonatkozóan kutatási jogot adományozó határozaton alapuló

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

kizárólagos joga is megszűnik.
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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 jelen határozat 1. és 3. pontjában foglaltak ellen a
fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, a 2. pontban foglaltak elleni fellebbezés illetéke
304.800.- Ft, azaz háromszáznégyezer-nyolcszáz forint, amelyet a kérelem benyújtásával egy
időben, illetékbélyegben kell leróni.

INDOKOLÁS
A budapesti székhelyű Wildhorse UCG Kft. bányavállalkozó a Pécsi Bányakapitányságon
2014. november 26-án iktatott beadványával bejelentette, hogy a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű
kutatási területen, a Mecseknádasd Község külterületén fekvő 060/1 és 061/8 helyrajzi számú
ingatlanokat érintő MH-010 jelű kutatófúrás telephelyének rekultivációját, tájrendezését befejezte.
A Wildhorse UCG Kft. „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű kutatási területre vonatkozó kutatási
joga a bányahatóság 5306/2/2007 iktatószámú, kutatási jogot adományozó, a kutatás műszaki üzemi
tervét (a továbbiakban: MÜT) jóváhagyó 3044/68/2008 iktatószámú, a kutatás érvényességi idejét
meghosszabbító PBK/1853-25/2012, valamint a kutatási MÜT módosítását jóváhagyó PBK/170215/2011 és az azt kiegészítő PBK/1702-16/2011, PBK/3194-36/2011, PBK/585-3/2013, PBK/14894/2013 és PBK/1481-17/2014 iktatószámú határozatain alapult.
A bányavállalkozó a beadványhoz mellékelte a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási
Hivatal Járási Földhivatalának 10.163/4/2014. számú határozatát, amellyel az ingatlanügyi hatóság
az érintett termőföldek eredeti állapotba történt helyreállítását elfogadta (az engedélyes és az érintett
ingatlan-tulajdonosok a határozat elleni fellebbezési jogukról írásban lemondtak, így a határozat
jogerős).
A Wildhorse UCG Kft. a beadványban kérte az általa a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű
területen végzett kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló
bányászati biztosíték felszabadítását. A Pécsi Bányakapitányság a fenti bejelentés és a biztosíték
felszabadítása iránti kérelem nyomán, a mecseknádasdi 060/1 és 061/8 helyrajzi számú
ingatlanokon 2014. december 01-jén helyszíni szemlét tartott. A szemléről feljegyzés készült,
amelyben az alábbi megállapítások kerültek rögzítésre: „A Mecseknádasd külterületén fekvő 060/1
és 061/8 helyrajzi számú ingatlanokon a fúrási telephely és a hozzá vezető üzemi út felszámolásra
került. A fúrás lemélyítésének idejére, a telephely határán ideiglenesen deponált termőföldet az
igénybevett területre egyenletesen elterítették. Az egykori üzemi út és a fúrási telephely területe fel
lett szántva, el lett egyengetve és a szemle időpontjában gabonával be van vetve. Megállapítható
tehát, hogy az egykori kutatófúrással igénybevett ingatlanokon a tájrendezést, rekultivációt
elvégezték, és a szemle időpontjában a terület mezőgazdasági művelés alatt állt.”
A Bányakapitányság, a tényállás tisztázása után, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (14) bekezdésében foglaltak alapján, a rendelkező rész 1.
pontjában elfogadta az MH-010 jelű fúrás és telephelyének tájrendezését és a 2. pontban hozzájárult
a dr. Bándi Gábor ügyvéd letéti számláján elhelyezett óvadék összegének felszabadításához.
A Wildhorse UCG. Kft. a beadványban arról is tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a
„Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területen a kutatási tevékenységet befejezettnek tekinti, a
jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervekben vállalt kutatási tevékenységet nem kívánja folytatni.
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A Bányakapitányság a beadvány, a rendelkezésre álló dokumentumok és nyilvántartások
felülvizsgálata során megállapította, hogy a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű területre
vonatkozóan legutóbb a 2014. szeptember 14-én jogerőre emelkedett PBK/1481-17/2014
iktatószámú határozattal hagyta jóvá az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének
módosítását, amelyben hozzájárult 10 db, összesen 12,29 km hosszúságú szelvényvonal mentén 2D
szeizmikus mérések elvégzéséhez, egyben engedélyezte az MH-009 jelű kutató mélyfúrás
létesítését is. A bányahatóság a kutatási tevékenység időütemezését – a bányavállalkozó kérelmének
megfelelően – azzal hagyta jóvá, hogy a 2D szeizmikus méréseket 2014. december 31-éig el kell
végezni, valamint az MH-010 és MH-009 jelű kutatófúrások létesítését 2014. december 31-éig meg
kell kezdeni. Ehhez képest, a Wildhorse UCG Kft. 2014. október 21-én bejelentette, hogy az
eredetileg 950 m mélységűre tervezett MH-010 jelű kutatófúrást 340 m fúrási hossz lemélyítését
követően befejezte, továbbmélyítésére nem vállalkozott, a fúrási telephely felszámolását és
tájrendezését megkezdte. A bányavállalkozó a 2D szeizmikus mérések megkezdését nem jelentette
be, az MH-009 jelű kutatófúrás helyszínén az építési tevékenységet nem kezdte meg.
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 rendelkezésre álló iratok, valamint a bányavállalkozó nyilatkozata alapján megállapítható
volt, hogy a Wildhorse UCG Kft. a „Kelet-Mecsek – szén” elnevezésű kutatási területen a
jóváhagyott ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi tervben vállalt feladatait az általa
meghatározott időütemezés szerint nem kívánja végrehajtani, így nem érvényesült a Bt. 44. §. (1)
bekezdésének p) pontjában megfogalmazott, az ásványi nyersanyagok megkutatottsági szintjének
növeléséhez fűződő állami érdek, ezért a Wildhorse UCG 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 bejelentés nyomán indult eljárás során megállapította, hogy az adományozott
kutatási jogot vissza kell vonni, a Wildhorse UCG Kft. részére a törvény által a „Kelet-Mecsek –
szén” elnevezésű kutatási területre biztosított kizárólagos jog is megszűnik.
A bányafelügyelet a Wildhorse UCG Kft. beadványa nyomán 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) és (14) bekezdéseiben 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 jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2014. december 17-én jár le.
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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. december 03.

dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1.
2.

Wildhorse UCG Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
Irattár.

Tájékoztatásul:
3.

Dr. Bándi Gábor letéteményes ügyvéd 1094 Budapest, Bokréta utca 22. II. em. 4.

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