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HATÁROZAT  
 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a PNH SOLAR SOLUTIONS LTD. Külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe (7300 Komló, Radnóti Miklós utca 10.)  Bányavállalkozó részére a 2015. április 09-

én jogerőre emelkedett PBK/571-3/2015 iktatószámú, kutatást engedélyező határozaton alapuló, a Somogy 

megyei Hollád település közigazgatási területét érintő „Hollád – kavics, homok, agyag” elnevezésű területre 

vonatkozó bányászati (kutatási) jogát 

 

v i s sz a v o n j a ,  
 

ezzel a Bányavállalkozónak a tárgyi területre vonatkozó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) 22. § (2) bekezdése által biztosított 

 

k i z á r ó l a g os  j og a  m eg sz ű n i k ,  ez é r t  az t  a  
B á n y a f e l ü gy e l e t  a  ny i l v á nt a r tá sá b ó l  t ö r l i .  

 

 

 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 Osztályához (7602 Pécs, Pf.: 61.) benyújtandó 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5 000,- Ft, amelyet a kérelem benyújtásával egy időben, 

illetékbélyegben kell leróni. 

 

INDOKOLÁS  
 

 A Bányafelügyelet 2016. október 17-én, hivatalból indított felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálta az 

Egyesült Királyságban bejegyzett PNH SOLAR SOLUTIONS LTD. Külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe részére engedélyezett, a Somogy megyei Hollád település közigazgatási területét érintő ásványi 

nyersanyag-kutatási jog helyzetét. 

 

Jogerőre emelkedett: 
2016. november 19-én 
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 Az ellenőrzés során a Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások felülvizsgálata 

során az alábbiakat állapította meg: 

 

 A PNH SOLAR SOLUTIONS LTD. Bányavállalkozó kérelmére, a Bányafelügyelet a PBK/571-3/2015 

iktatószámú határozattal engedélyezte a Somogy megyei Hollád település közigazgatási területét érintő 

ásványi nyersanyag-kutatást, a döntés 2015. április 09-én vált végrehajthatóvá. A határozatban 

rögzített, kutatható ásványi nyersanyagok: kavics, homok, és agyag. 

 

 A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által előterjesztett kutatási műszaki üzemi tervet (a továbbiakban: 

MÜT) a 2016. március 05-én jogerőre emelkedett PBK/2554-23/2015 iktatószámú határozattal hagyta 

jóvá. A Bányafelügyelet a kutatási MÜT-öt jóváhagyó döntés rendelkező részének 1.2. pontjában a 

kutatás végrehajtására engedélyezett időtartamot hat hónapban állapította meg. A határozat 

rendelkező részének 1.7. pontjában foglalt előírás szerint a Bányavállalkozó köteles a kutatási 

tevékenység megkezdését a kezdés előtt 10 nappal, a tevékenység befejezését pedig haladéktalanul 

bejelenteni a Bányafelügyeletnek. 

 

 A Bt. 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „Zárt területen koncesszió keretében meghatározott 

ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására a miniszter a koncessziós szerződésben 

kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a 

bányafelügyelet kutatási engedélyt ad.” A Bt. 22. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „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.” A Bt. 22. § 

(9) bekezdése előírja, hogy „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.” 

 

 A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat 

végrehajthatóságától számított – a kutatás elvégzésére kiszabott – 6 hónapos határidő 2016. 

szeptember 05-én járt le, és eddig az időpontig a hatósághoz nem érkezett a Bányavállalkozótól a 

kutatás megkezdésére vonatkozó bejelentés. 

 

 Megállapítást nyert tehát, hogy a Bányafelügyelet által a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó 

határozatban előírt határidőn belül a Bányavállalkozó az általa vállalt kutatási feladatok végrehajtását meg 

sem kezdte, ezért a hatóság a Bt. 22. § (9) bekezdésében foglalt előírás alkalmazásával a PNH SOLAR 

SOLUTIONS LTD. Bányavállalkozó „Hollád – kavics, homok, agyag” elnevezésű területre vonatkozó kutatási 

engedélyét visszavonja. A fentiek alapján a Bányafelügyelet a PNH SOLAR SOLUTIONS LTD. bányászati 

(kutatási) jogát a nyilvántartásból törli. 

 

 A jelen eljárásban eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztályának hatásköre a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a Bt. 22. § (1) 

bekezdésében, 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. 
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 A határozatban foglaltak elleni jogorvoslati lehetőséget a Bányafelügyelet a Ket. 72. § (1) bekezdésének 

da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés illetékét az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2016. október 20. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. PNH SOLAR SOLUTIONS LTD. magyarországi fióktelepe 7300 Komló, Radnóti Miklós utca 10. 

2. Irattár. 


