Jogerőre emelkedett:
2015. június 19-én

Iktatószám: PBK/1209-3/2015
Ügyintéző: Gross Tamás

Tárgy: Ásványi nyersanyag-kutatási jog
visszavonása, nyilvántartásból törlése.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat (7634 Pécs,
Nagyberki út 3.) Bányavállalkozó részére a 2013. október 30-án jogerőre emelkedett PBK/2196-4/2013
iktatószámú határozattal a „Gyékényes III. (Kertalja kavicsbánya) – kavics” védnevű bányatelektől Délkeletre
eső területen homok és kavics ásványi nyersanyagokra vonatkozóan engedélyezett

kutatási jogát visszavonja,
ezzel együtt a Bányavállalkozónak a fenti kutatási joghoz kapcsolódó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (2) bekezdése által biztosított

kizárólagos joga is megszűnik, ezért azt a
Bányafelügyelet a nyilvántartásából törli.
A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályára benyújtandó fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés illetéke 5 000.- Ft, amelyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell
leróni.

INDOKOL ÁS
Az elsőfokú bányahatóság 2015. május 18-án, hivatalból indított felülvizsgálati eljárás keretében
vizsgálta a Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat részére a „Gyékényes III. – kavics” védnevű
bányatelektől DK-re elhelyezkedő területre vonatkozóan a Bányafelügyelet által jóváhagyott kutatási
műszaki üzemi tervben vállalt feladatok végrehajtását, teljesítését.
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A Bányafelügyelet a rendelkezésére álló dokumentumok, iratok, valamint nyilvántartásai, felülvizsgálata
során az alábbiakat állapította meg:
1.

Az elsőfokú bányahatóság a 2013. október 30-án jogerőre emelkedett PBK/2196-4/2013 iktatószámú
határozattal engedélyezte az ásványi nyersanyag-kutatást a Scherg Lőrinc Drávamenti
Erdőbirtokossági Társulat részére, a Somogy megyei Gyékényes Község közigazgatási területén, a
„Gyékényes III. – kavics” védnevű bányatelektől DK-re található területre vonatkozóan homok és kavics
ásványi nyersanyagok kutatására.

2.

Az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó PBK/1102-37/2014 iktatószámú
bányahatósági határozat 2014. október 16-án emelkedett jogerőre. A Bányafelügyelet a határozatban a
kutatást 6 hónapra engedélyezte, tehát a kutatás érvényességi ideje 2015. április 16-án járt le.

3.

A Bt. 22. § (13) bekezdésében foglaltak szerint a kutatási zárójelentést a Bányavállalkozónak 2015.
szeptember 16-áig kell benyújtania a Bányafelügyelethez.

4.

A Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat a tárgyi területre vonatkozóan az ásványi
nyersanyag-kutatási tevékenység megkezdését, vagy annak befejezését nem jelentette be a
bányahatóságon.

A felülvizsgálati eljárásban – a tényállás teljes körű tisztázása érdekében – a Bányafelügyelet a 2015.
május 18-án kelt PBK/1209-1/2015 iktatószámú végzéssel nyilatkozattételre hívta fel a Bányavállalkozót arra
vonatkozóan, hogy a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervben vállalt kutatási feladatokat megkezdte-e,
illetve azt a kutatás érvényességi idején belül be tudta-e fejezni.
A felhívásra a Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat a 2015. május 28-án kelt
nyilatkozatában előadta, hogy a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervben vállalt kutatási feladatokat
gazdasági okokra való tekintettel az engedélyezett időszakon belül nem fejezte be. A Bányavállalkozó a
nyilatkozatában kérte a kutatási jog visszavonását.
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.”
Megállapítható volt tehát, hogy a Bányavállalkozó 2014. október 16. óta a tárgyi területen 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 Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat 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 Bányafelügyelet a hivatalból indított felülvizsgálati
eljárás során megállapította, hogy az adományozott kutatási jogot vissza kell vonni, a Scherg Lőrinc
Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat részére a törvény által a „Gyékényes III. (Kertalja kavicsbánya) –
kavics” védnevű bányatelektől DK-re eső kutatási területre biztosított kizárólagos jog is megszűnik.
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A bányahatóság tájékoztatja a Bányavállalkozót, hogy a kutatási tevékenységgel összefüggésben
várható károk pénzügyi fedezetéül szolgáló, letétbe helyezett 168.000,- Ft óvadék felszabadításáról – a jelen
határozat jogerőre emelkedését követően – külön határozatban dönt.
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 a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a Bt. 22. § (9) bekezdésében
és a Bt. 43. § és 44. §-ában előírtakon, illetékessége pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon
alapul.
A bányahatósági eljárás során költség nem merült fel, ezért a bányahatóság arról nem rendelkezett. A
jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2015. június 25-én jár le.
A határozatban foglaltak elleni jogorvoslati lehetőséget a Bányafelügyelet a Ket. 72. § (1) bekezdésének
da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a 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, 2015. május 29.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányafelügyeleti főmérnök

Kapják:
1.
2.

Scherg Lőrinc Drávamenti Erdőbirtokossági Társulat 7634 Pécs, Nagyberki út 3.
Irattár.

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