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Tárgy: Ásványi nyersanyag-kutatási engedély a

Ügyintéző: Gross Tamás

„Várda” elnevezésű területre.

HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Molnár Tibor (2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21.) egyéni
vállalkozó által 2016. augusztus 09-én előterjesztett kérelemre, a Somogy megyei Várda, Magyaregres és
Somogyjád települések közigazgatási területét érintő „Várda” elnevezésű területen az ásványi nyersanyagkutatást az alábbi megállapításokkal

engedélyezi:

1.

A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését
követően kutatható ásványi nyersanyagok neve, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.)
Kormányrendelet 1. melléklete szerint: „Képlékeny agyag – I.” (kódja: 1418); „Képlékeny agyag – II.”
(kódja: 1419); „Kőzetliszt, kőzetiszap” (kódja: 1422); „Aleurolit” (iszapkő) (kódja: 1430); „Lösz”
(kódja: 1440); „Nemes homok” (kódja: 1451); „Földpátos homok” (kódja: 1452); „Homok” (kódja:
1453); „Kavics” (kódja: 1460); „Homokos kavics” (kódja: 1471); „Kavicsos homok” (kódja: 1472);
„Agyagos törmelék” (kódja: 1473); „Agyagmárga” (kódja: 1564); „Kevert ásványi nyersanyag I.”
(kódja: 2311); valamint „Kevert ásványi nyersanyag II.” (kódja: 2312).

2.

A Várda, Magyaregres és Somogyjád települések közigazgatási területét érintő kutatási blokk
határvonalának törésponti koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben:
Töréspont

Y (EOV)

X (EOV)

1

551 114,34 124 721,52

2

551 214,84 124 882,72

3

551 320,40 124 913,43

4

551 576,98 124 708,01

5

551 368,84 125 270,41
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6

550 984,14 125 837,35

7

550 751,97 126 453,48

8

550 204,87 126 054,40

9

550 089,13 126 038,66

10

549 984,24 126 406,65

11

549 817,40 126 383,11

12

549 359,15 126 769,66

13

549 164,94 126 659,97

14

549 337,68 125 757,53

15

549 179,03 125 742,28

16

548 976,31 126 425,02

17

546 969,61 125 760,71

18

548 060,45 123 043,08

19

548 314,17 123 410,36

20

548 532,08 123 422,70

21

548 552,61 124 171,43

22

548 465,03 124 613,02

23

548 990,65 124 829,37

24

549 231,95 124 842,85

25

549 251,92 125 348,22

26

549 649,92 125 424,75

27

549 746,91 125 108,24

28

550 125,67 125 373,97

29

550 184,36 125 196,57

30

549 703,03 124 602,87

31

549 730,39 124 280,19

32

549 203,39 124 390,64

33

548 641,60 124 114,00

34

548 630,67 123 348,53
2
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Területe: 7 997 287,69 m , azaz 7,9973 km .
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +300,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +75,0 m, Balti tengerszint felett.
3.

A jelen engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező határozat
végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a
Bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a
Bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította, és a határozat végrehajtható.

4.

Molnár Tibor egyéni vállalkozó a tevékenységét a tárgyi területen már bányászati joggal rendelkező
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18, a
továbbiakban: MOL Nyrt.) Bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást
közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni. A megállapodást a kutatási
műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez kell mellékelni.
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5.

A Bányafelügyelet által 2016. augusztus 15-én PBK/1831-3/2016 iktatószám alatt kibocsátott függő
hatályú döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra,
hogy a hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta
meg.

A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz
12.500,- Ft.

INDOKOL ÁS

A szárligeti lakóhelyű Molnár Tibor egyéni vállalkozó 2016. augusztus 09-én, ásványi nyersanyagkutatási engedély iránti kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál. A kérelemben Egységes Országos Vetületi (EOV)
rendszer szerinti koordinátákkal körülhatárolt kutatási terület a Somogy megyei Várda, Magyaregres és
Somogyjád települések külterületét érinti.
A kérelem és mellékleteinek felülvizsgálata során a Bányafelügyelet megállapította, hogy a Molnár Tibor
egyéni vállalkozó kérelmében szereplő „Somogyjád” elnevezésű kutatási terület érinti a MOL Nyrt.
bányászati jogosultságában lévő „Somogyjád I. - szénhidrogén” védnevű bányatelek egy részét. Ezért a
Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése szerint, a 29. § (5) bekezdésének megfelelő tartalommal,
a 2016. augusztus 11-én kelt PBK/1831-2/2016 iktatószámú végzéssel értesítette az érintett ismert ügyfelet
a bányahatósági eljárás megindításáról. Az értesített Bányavállalkozó az eljárás során nyilatkozatot nem tett,
kérelmet nem terjesztett elő, így a Bt. 43/A. § (2a) bekezdésében foglaltak értelmében, a jelen határozattal
szemben ügyféli jogait nem gyakorolhatja.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (10) bekezdése szerint „Ha a
kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló
földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó bányászati jogát már megállapították, a
kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély jogosítottja köteles tevékenységét a már bányászati
joggal rendelkező bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást
közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni. A megállapodás
létrejöttéhez a bányafelügyelet – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szempontok
alapján történő – jóváhagyása szükséges. A felek a megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával
állhatnak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják fel vagy
módosíthatják.”
A Bt. 22. § (11) bekezdése rendelkezik a megállapodás tartalmi követelményét illetően:
„A megállapodásnak tartalmaznia kell:
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a) a bányászati tevékenységek végzésének feltételeit, meghatározva a műszaki, biztonsági és
környezetvédelmi feladatok sorrendjét és a végrehajtás módját, illetve az együttműködésre kötelezett felek
költségviselését,
b) a felszíni ingatlanok igénybevételének összehangolását,
c) az egymás tevékenységének kölcsönös biztosítására vonatkozó kifejezett rendelkezést.”
A Bt. 22. § (12) bekezdése értelmében „A kutatási jogadományt vagy a kutatási engedélyt szerző
fél köteles a megállapodást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez mellékelni.
Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a bányafelügyelet a kutatási
műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás során dönt.”
Az idézett jogszabályi szöveg alapján a Bányafelügyelet a jelen határozat rendelkező részének 4.
pontjában Molnár Tibor részére előírta, hogy a MOL Nyrt-vel kösse meg a megállapodást, amit a kutatási
műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez kell mellékelnie.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok
tekintetében „nyílt” minősítésű.
A Bányafelügyelet – tekintettel arra, hogy Molnár Tibor egyéni vállalkozó egy időben több kérelmet
terjesztett elő – a 2016. augusztus 10-én kelt PBK/1823-2/2016 és PBK/1823-3/2016 iktatószámú
végzésekkel belföldi jogsegély kérelemmel kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a
továbbiakban: MBFH), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szolnok, a Pest és a Veszprém
Megyei Kormányhivatalok Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályait. A
megkeresett hatóságok által kibocsátott végzésekben foglaltak alapján az eljáró hatóság megállapította,
hogy a kérelmező Molnár Tibornak bányajáradék, koncessziós- és felügyeleti díj, vagy bányászati bírság
tartozása nincs, továbbá a kutatási jogosultságában álló összes blokkok száma a kérelemmel együtt sem
lépi túl a jogszabály által megszabott, nyersanyagonként 8 blokkos határt így részére az ásványi
nyersanyag-kutatás engedélyezhető. Az utolsó jogsegély beérkezésének időpontja 2016. augusztus 18.
A beterjesztett kérelem és a Bányafelügyelet nyilvántartásai alapján megállapítható volt, hogy a
kutatásnak a rendelkező részben foglaltak szerinti engedélyezése már megállapított bányászati jogot érint
ugyan, de mivel más ásványi nyersanyag kutatására irányul, azt nem sérti.
A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a kérelem előterjesztésével egy
időben igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő –
tekintettel a belföldi jogsegély eljárás időtartamára – 2016. szeptember 05-én jár le.
A Bányafelügyelet a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1) bekezdésében
és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani
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Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében és a rendelet 1.
mellékletében foglaltakon alapul.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak
megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a
bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a
felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján állapította meg.

Pécs, 2016. augusztus 19.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

Molnár Tibor 2067 Szárliget, Gyöngyvirág utca 21.

2.

Irattár.

Tájékoztatásul:
3.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL, Kutatás-Termelés Üzleti Támogatás,
Hatósági Kapcsolatok és Működés Támogatás 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

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