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Tárgy: A „Fadd-Gerjen – homok, kavics” kutatási terület egy része visszaadásának elfogadása,
valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása.

HATÁROZAT
1.

A Tesoro Invest Kft. (1074 Budapest, Munkás utca 11. Fsz. 5.) bányavállalkozónak a 263/2011. iktatószámú határozattal adományozott kutatási joga a „Fadd-Gerjen – homok, kavics”
elnevezésű kutatási terület alább meghatározott részterületén

megszűnik:
1.1. Az eredeti kutatási területből kieső területrészt határoló sokszög töréspontjainak egységes
országos vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátái:
Töréspont
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Y (EOV)
637 865,42
638 120,63
639 133,48
638 866,77
638 080,05
637 480,88
637 690,16
637 800,96
637 806,03

X (EOV)
123 050,11
122 762,41
122 396,52
121 824,12
121 835,06
122 310,57
122 657,55
122 819,49
122 899,37

Területe: 1.124.589,9 m2, azaz 1,1246 km2.
1.2. A Tesoro Invest Kft. jogosultságában maradó „Fadd-Gerjen – homok, kavics” elnevezésű
kutatási területet határoló sokszög töréspontjainak EOV koordinátái:
Töréspont
1
2
3
4
5

Y (EOV)
637 806,03
637 800,96
637 690,16
637 480,88
636 917,82

X (EOV)
122 899,37
122 819,49
122 657,55
122 310,57
122 872,67
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

636 998,48
634 400,35
634 023,87
633 865,20
634 457,94
635 290,14
635 964,84
636 470,93
637 139,54
637 865,42

123 001,79
124 541,06
124 775,44
125 427,67
125 982,82
126 045,76
125 721,14
125 374,65
123 872,67
123 050,11

Területe: 6.169.432,12 m2, azaz 6,1695 km2.
2.

A Pécsi Bányakapitányság a Tesoro Invest Kft. (1074 Budapest, Munkás utca 11. Fsz. 5.)
bányavállalkozó kérelmére, a „Fadd-Gerjen – homok, kavics” elnevezésű területre vonatkozóan
az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi
megállapításokkal és feltételekkel

jóváhagyja:
2.1. A kutatási tevékenység csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában folytatható.
2.2. Az egy blokkból álló „Fadd-Gerjen – homok, kavics” elnevezésű kutatási területen a kutatás
érvényességi ideje 2015. március 28-án jár le.
2.3. A tárgyi területen a megkezdett kutatás a Pécsi Bányakapitányság 26-3/2011 iktatószámú,
kutatási jogot adományozó határozatában, valamint az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki
üzemi tervét jóváhagyó PBK/2563-66/2011 iktatószámú határozatokban foglalt előírások és
feltételek betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosítással, a 2.2. pontban
szereplő határidőig folytatható.
2.4. A PBK/2563-66/2011 iktatószámú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben vállalt
feladatok módosított időütemezése:
2.4.1. A kutatás első fázisában, a módosított tervben EOV koordinátákkal meghatározott F-1, F2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 és F-10 jelű kutatófúrások lemélyítése, a Fadd Község
külterületén fekvő 0272/2, 0285, 0288 és 0296 helyrajzi számú ingatlanokat érintően:
2014. április és május hónapban.
2.4.2. Ezzel egy időben, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségnél kezdeményezni kell a T-12, T-22, T-23, T-36, T-37, T-38, T-53, T-54,
T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-90 és T-91 jelű, a Gerjen-Fadd-Dombori
távlati vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetére eső fúrások lemélyítésének
engedélyezését. A fenti kutatófúrások csak a Felügyelőség engedélyének birtokában
mélyíthetők le.
2.4.3. A fennmaradó, T jelű fúrások lemélyítését 2014. szeptember 30. és 2015. március 28.
között kell elvégezni.
2.5. Amennyiben a jelen határozattal jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv végrehajtása során
szükségessé válik a kutatási tevékenységek megváltoztatása vagy bővítése, illetve az
elvégzett kutatás eredményei alapján a kutatási tevékenység helyének, vagy módjának
megváltoztatása szükséges, a műszaki üzemi tervet módosítani kell.

2/5

PBK/467-7/2014

2.6. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó köteles az
adott időpontban hatályos jogszabály által előírt határidőn belül 2 példányban a
Bányakapitányságnak benyújtani (amennyiben a bányavállalkozó igényt tart záradékkal
ellátott zárójelentésre, úgy 3 példány szükséges).
3. Egyebekben a Pécsi Bányakapitányság, kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó, 2013. március
28-án jogerőre emelkedett PBK/2563-66/2011 iktatószámú határozatában foglalt előírások,
feltételek és megállapítások továbbra is érvényesek.
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 Tesoro Invest Kft. bányavállalkozó 2014. március 04-én kérelmet
terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A Tesoro Invest Kft-nek a „Fadd-Gerjen – homok,
kavics” elnevezésű kutatási területre vonatkozó bányászati (kutatási) joga a Bányakapitányság 263/2011. iktatószámú, 2011. február 20-án jogerőre emelkedett kutatási jogadományán, valamint az
ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó, 2013. március 28-án jogerőre
emelkedett PBK/2563-66/2011 iktatószámú határozatán alapul.
A bányavállalkozó a beadványban, a kutatási műszaki üzemi terv módosítása keretében,
egyrészt kezdeményezte a „Fadd-Gerjen – homok, kavics” elnevezésű kutatási terület csökkentését
(a Gerjen-Fadd-Dombori távlati vízbázis hidrogeológiai „A” védőövezet területén semmilyen
kutatási tevékenységet nem tervez végezni). Másrészt, a Tesoro Invest Kft. – tekintettel arra, hogy
az elmúlt időszakban nem sikerült a kutatási tevékenységgel ténylegesen érintett ingatlanok összes
tulajdonosát felkutatni, és velük megállapodást kötni – a kutatási műszaki üzemi terv módosítása
keretében kérte a vállalt kutatási feladatok időütemezésének megváltoztatását.
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, továbbá a beadvány hiányos volt, ezért a 2014. március 10-én kelt PBK/467-2/2014
iktatószámú végzéssel hiánypótlás teljesítésére hívta fel a kérelmezőt. A Tesoro Invest Kft. az
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 2014. március 31-én igazolta, továbbá a hiánypótlás egy
részét teljesítette.
A bányavállalkozó a hiánypótlás teljes körű pótlásának teljesítése érdekében, 2014. április 03án kérte a rendelkezésére álló határidőnek 15 nappal való meghosszabbítását. A Bányakapitányság,
a kérelemben foglaltaknak eleget téve, a hiánypótlási határidőt a 2014. április 07-én kelt PBK/4675/2014 iktatószámú végzéssel, 2014. április 21-éig meghosszabbította. A Tesoro Invest Kft. az
előírtakat 2014. április 16-án hiánytalanul teljesítette.
Tekintettel arra, hogy a módosítási kérelem a PBK/2563-66/2011 iktatószámú határozat,
valamint a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv egyéb részét nem érintette, a jelen
bányahatósági eljárásban szakhatóságok közreműködésére nem volt szükség, a döntést a Pécsi
Bányakapitányság saját hatáskörében hozta meg.
A Pécsi Bányakapitányság
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–

–
–
–
–
–

a rendelkező rész 1. pontja esetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 6/C. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával, a Bt. 22. § (8)
bekezdése szerint,
a rendelkező rész 2.1. pontja esetében a Ket. 126. §-a és a Bt. 22. § (3) bekezdése,
a rendelkező rész 2.2. és 2.3. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése,
a rendelkező rész 2.4.1. – 2.4.3. pontjai esetében a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésének c) pontja,
a rendelkező rész 2.5. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (5) bekezdése,
a rendelkező rész 2.6. pontja esetében a Vhr. 8. §
alapján határozott.

A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező Tesoro Invest 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 tevékenység hatósági
ellenőrzése során – amennyiben megállapítást nyer a jogszabályban, illetve a jelen határozatban
foglalt előírások megsértésének ténye – úgy a bányahatóság a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. §
előírásainak megfelelően fog eljárni.
A kérelmező Tesoro Invest Kft. a kutatási műszaki üzemi terv módosítása iránti kérelemre
indult eljárás lefolytatásáért az előírt 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): 2014. április 28.
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, 2014. április 22.

dr. Riedl István
bányakapitány
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Kapják:
Hivatali kapun keresztül:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437 Budapest, Pf.: 839.
Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7602 Pécs, Pf.: 274.
Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8002
Székesfehérvár, Pf. 137.
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1.
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58.

Postai úton:
Tesoro Invest Kft. 1074 Budapest, Munkás utca 11. fsz. 5.
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Gerjeni Kirendeltség Jegyzője 7134 Gerjen,
Béke tér 1.
7. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25.
8. Fadd Nagyközség Önkormányzata 7133 Fadd, Dózsa György utca 12. (ingatlan-tulajdonos).
9. Nagy Mónika Zita 6792 Zsombó, Kodály Zoltán utca 20. (Nyerges György Kálmán ingatlantulajdonos meghatalmazott képviselője).
10. Irattár.
6.
7.

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

5/5

