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Tárgy: A „Bükkösd – agyag, homok” elnevezésű területre vonatkozó bányászati (kutatási) jog megszűnése,
törlése.

VÉGZÉS
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy a PENIKÓ Gazdasági Tanácsadó és
Ingatlanforgalmazó Kft. (7720 Pécsvárad, Kopasz völgy 2. rövidített neve: PENIKÓ Kft.) bányavállalkozó
részére, Baranya megyei Bükkösd település közigazgatási területén a „Bükkösd – agyag, homok”
elnevezésű területre vonatkozó, a 2014. október 26-án jogerőre emelkedett PBK/2277-4/2014 iktatószámú
határozattal engedélyezett kutatási jog

2015. április 26-án megszűnt,
ezzel együtt a tárgyi területre vonatkozó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (2) bekezdése
által biztosított

kizárólagos bányászati joga is megszűnt, ezért azt a
Bányafelügyelet a nyilvántar tásából törölte.
A jelen végzés a közléssel jogerős, ellene önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy
érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott
jogorvoslati kérelmen keresztül fellebbezhető.

INDOKOL ÁS
Az első fokon eljáró bányahatóság a 2014. október 26-án jogerőre emelkedett PBK/2277-4/2014
iktatószámú határozattal ásványi nyersanyag-kutatást engedélyezett a pécsváradi székhelyű PENIKÓ Kft.
részére, a Baranya megyei Bükkösd település közigazgatási területét érintően, a „Bükkösd – agyag, homok”
elnevezésű területre, agyag és homok ásványi nyersanyagokra.
A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások felülvizsgálata során megállapította,
hogy a kutatási műszaki üzemi terv előterjesztésére nyitva álló 6 hónapos időtartam eredménytelenül telt el.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
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„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 kutatást engedélyező PBK/2277-4/2014 iktatószámú határozat 2014. október 26-án vált
jogerőssé és végrehajthatóvá, a kutatási műszaki üzemi terv benyújtásának határideje 2015. április 26-án
járt le.
Mivel a bányavállalkozó a kutatási műszaki üzemi tervet az anyagi jogszabály által előírt jogvesztő
határidőig nem terjesztette elő jóváhagyásra, a Bányafelügyelet megállapította, hogy a PENIKÓ Kft.
kutatásra vonatkozó bányászati joga és a törvény által biztosított kizárólagos joga 2015. április 26-án, a
törvény erejénél fogva megszűnt. A fentiek alapján a Bányafelügyelet a PENIKÓ Kft. bányászati (kutatási)
jogát a nyilvántartásból törölte.
A jelen eljárásban eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztályának hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Bt. 43. § és
44. §-ában előírtakon, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.)
Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.
A jelen végzés elleni jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak zárják ki.
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