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

VÉGZÉS
A Pécsi Bányakapitányság megállapítja, hogy az SzMB Bányászati Kft. (2067 Szárliget,
Gyöngyvirág utca 21, cégjegyzékszám: 11-09-019011/4, KSH szám: 23460144-0811-113-11)
bányavállalkozó részére a „Balatonszentgyörgy – agyag, homok, kavics” elnevezésű területre
vonatkozóan, a 2011. október 13-án jogerőre emelkedett PBK/2624-4/2011 iktatószámú
határozattal adományozott kutatási jog

2014. november 14-én megszűnt,
ezzel együtt a fenti területre vonatkozó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (2)
bekezdése által biztosított

kizárólagos bányászati joga is megszűnt.
A jelen végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott
elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati
kérelmen keresztül fellebbezhető.

INDOKOLÁS
A Pécsi Bányakapitányság a 2011. október 13-án jogerőre emelkedett PBK/2624-4/2011
iktatószámú határozattal kutatási jogot adományozott szárligeti székhelyű SzMB Bányászati Kft.
részére, a Somogy megyei Balatonszentgyörgy település közigazgatási területét érintően a
„Balatonszentgyörgy – agyag, homok, kavics” elnevezésű területre, agyag, homok és kavics
ásványi nyersanyagok kutatására. Az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó
PBK/191-30/2012 iktatószámú bányahatósági határozat 2012. június 14-én emelkedett jogerőre. A
bányafelügyelet a határozatban a kutatást 2 évre engedélyezte.
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Az SzMB Bányászati Kft. 2012. november 16-án bejelentette a Pécsi Bányakapitányságon a
„Balatonszentgyörgy – agyag, homok, kavics” elnevezésű területre jóváhagyott ásványi
nyersanyag-kutatási műszaki üzemi tervben foglalt kutatási tevékenység megkezdését, azonban a
kutatási tevékenység befejezésére vonatkozó bejelentés nem érkezett a bányavállalkozótól.
A Bányakapitányság a rendelkezésére álló iratok és nyilvántartások felülvizsgálata során
megállapította, hogy a kutatásra engedélyezett időtartam 2014. június 14-én járt le. A bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 22. § (13) bekezdésében foglaltak szerint „A bányavállalkozó a
kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási időszak utolsó napjától
számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a bányafelügyelethez. A
határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga megszűnik.” Tekintettel arra, hogy a
kutatásra engedélyezett 2 éves időtartam 2014. június 14-én járt le, a kutatási zárójelentés
benyújtásának határideje 2014. november 14. volt.
Mivel a bányavállalkozó a kutatási zárójelentést a fenti határidőig nem terjesztette elő, a
Bányakapitányság megállapította, hogy az SzMB Bányászati Kft. kutatásra vonatkozó bányászati
joga és a törvény által biztosított kizárólagos joga 2014. november 14-én, a törvény erejénél fogva
megszűnt.
A jelen eljárásban a Pécsi Bányakapitányság hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában 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 jelen végzés elleni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak
zárják ki.
Pécs, 2015. január 8.

dr. Riedl István
bányakapitány
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