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Iktatószám: PBK/317-8/2016

Tárgy: A „Pécs-Orfű – radioaktív érc”

Ügyintéző: Gross Tamás

elnevezésű területre érvényes ásványi
nyersanyag-kutatási műszaki üzemi
terv módosítása, a kutatás
érvényességi idejének
meghosszabbítása.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyar Urán Resources Termelő és
Szolgáltató Kft. (székhelye: 7622 Pécs, Siklósi út 1/1, előző elnevezése és székhelye: Wildhorse Energy
Hungary Kft. 7624 Pécs, Barbakán tér 5.) Bányavállalkozó részére a „Pécs-Orfű – radioaktív érc”
elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az
alábbi megállapításokkal és feltételekkel

jóváhagyja:
1.

A kutatási tevékenység csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában folytatható.

2.

A Bányafelügyelet a „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területre vonatkozóan az ásványi
nyersanyag-kutatás érvényességi idejét

2018. március 14-éig meghosszabbítja.
A tárgyi területen a megkezdett kutatási tevékenység a Bányafelügyelet 6947/3/2006 iktatószámú,
kutatási jogot adományozó határozatában, valamint az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi
tervét és annak módosításait jóváhagyó 1868/19/2007, PBK/2770-19/2011 és PBK/1264-7/2013
iktatószámú határozatokban foglalt előírások és feltételek betartása mellett, a jelen határozattal
jóváhagyott módosításokkal a fenti határidőig folytatható.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5.  7602 Pécs, Pf.: 61.
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3.

A PBK/2770-19/2011 iktatószámú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben vállalt feladatok
módosított időütemezése:

3.1.

A WHE-I/1 jelű kutatófúrás telephelyének előkészítése: 2016. május.

3.2.

A WHE-I/1 jelű kutatófúrás lemélyítése, kivizsgálása: 2016. június-július.

3.3.

A WHE-I/2 jelű kutatófúrás lemélyítése, kivizsgálása: 2016. augusztus-szeptember.

3.4.

A WHE-II/1 jelű kutatófúrás telephelyének előkészítése: 2017. május.

3.5.

A WHE-II/1 jelű kutatófúrás lemélyítése, kivizsgálása: 2017. június-július.

3.6.

A szeizmikus szelvényen a 2D mérés ismételt elvégzése (opcionális): 2017. december.

3.7.

Ha a bányavállalkozó a kutatási munkaprogramban, vagy a jóváhagyott műszaki üzemi tervben
meghatározott kutatási feladatai időarányos részét neki felróható okból nem hajtotta végre, az
adományozott kutatási jogot a Bányafelügyelet visszavonja. A vállalt kutatási feladatok
időarányos teljesítését a Bányafelügyelet ellenőrzi.

3.8.

Amennyiben a jelen határozattal jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv végrehajtása során
szükségessé válik a kutatási tevékenységek megváltoztatása vagy bővítése, illetve az elvégzett
kutatás eredményei alapján a kutatási tevékenység helyének, vagy módjának megváltoztatása, a
műszaki üzemi tervet módosítani kell.

3.9.

Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a bányavállalkozó köteles az adott
időpontban hatályos jogszabály által előírt határidőn belül 2 példányban a Bányafelügyeletnek
benyújtani (amennyiben a bányavállalkozó igényt tart záradékkal ellátott zárójelentésre, úgy
legalább 3 példány szükséges).

4.

A PBK/2770-19/2011 és PBK/1264-7/2013 iktatószámú határozatoknak a jelen határozattal nem
érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.
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
15.000,- Ft.

INDOKOL ÁS
A pécsi székhelyű Magyar Urán Resources Kft. (előző elnevezése: Wildhorse Energy Hungary Kft.)
2016. február 16-án ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti
kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
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Főosztály Bányászati Osztályánál (a „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területre vonatkozóan, a
kutatás érvényességi idejének meghosszabbítását kérte). A kérelmező bányászati (kutatási) joga a
Bányafelügyelet 6947/3/2006 iktatószámú határozatával Pécs és Orfű települések közigazgatási területét
érintően adományozott kutatási jogon, az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó
1868/19/2007 iktatószámú, továbbá a kutatási műszaki üzemi terv módosításait jóváhagyó PBK/277019/2011 és PBK/1264-7/2013 iktatószámú határozatokon alapul.
A kérelmező a beadványban előadta, hogy a tervezett WHE-I/1, WHE-I/2 és WHE-II/1 jelű
mélyfúrások létesítési (építési) engedélyezési eljárásának kezdeményezéséhez szükséges ingatlantulajdonosi hozzájárulások beszerzése igen hosszú időt vett igénybe, illetve a WHE-II/1 jelű fúrás
tekintetében az ingatlan tulajdonosának, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának hozzájáruló
nyilatkozata a mai napig nem áll rendelkezésre. Ezért – mivel a tervezett, és a PBK/2770-19/2011
iktatószámú határozattal jóváhagyott kutatófúrások kivitelezését tőle független körülmény miatt nem
tudta megkezdeni – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására
kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (6) bekezdésének b) pontja,
valamint a Vhr. 6/E. § (7) bekezdése alapján kérte a kutatás érvényességi idejének a Bt. 14. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti, két évvel történő meghosszabbítását.
A Bányafelügyelet a 2016. február 18-án kelt PBK/317-2/2016 iktatószámú végzéssel belföldi
jogsegély kérelemmel kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH).
Az MBFH által 2016. február 23-án megküldött MBFH/458-2/2016 iktatószámú végzésben foglaltak
alapján az eljáró hatóság megállapította, hogy a kérelmező Magyar Urán Resources Kft-nek
bányajáradék, koncessziós- és felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a
kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható.
A kérelem és mellékleteinek elsődleges, formai felülvizsgálata során a Bányafelügyelet
megállapította, hogy a Magyar Urán Resources Kft. a kérelem előterjesztésével egy időben nem igazolta
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről,
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendeletben
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, ezért a Bányafelügyelet a 2016. február 18-án
kelt PBK/317-3/2016 iktatószámú végzésben előírta a díj megfizetését és annak igazolását.
Az eljáró hatóság 2016. február 22-én a Ket. 71/A. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Bt. 43/B.
§ (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, PBK/317-4/2016 iktatószám alatt, függő hatályú végzést
bocsátott ki, amelynek rendelkezéseihez csak akkor kapcsolódtak volna joghatások, amennyiben a tárgyi
ügyben a Bányafelügyelet 2016. április 16-áig érdemben nem döntött volna, vagy az eljárást nem
szüntette volna meg.
Az ásványi nyersanyag-kutatás érvényességi idejének meghosszabbítása iránti kérelem ismételt,
érdemi felülvizsgálata során derült fény arra, hogy a kérelem nem tartalmazza a kutatási
tevékenységnek a meghosszabbítani kívánt érvényességi időhöz igazodó ütemezését, aminek pótlását a
Bányafelügyelet a 2016. február 23-án kelt PBK/317-5/2016 iktatószámú végzéssel írta elő, tekintettel
arra, hogy a PBK/1264-7/2013 iktatószámú határozattal jóváhagyott időütemezés érvényét vesztette. A
Magyar Urán Resources Kft. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 2016. március 02-án igazolta, a
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hiánypótlási felhívásban előírtakat 2016. március 04-én teljesítette. Ezt követően a Bányafelügyelet
megállapította, hogy a kérelem megfelel az előírásoknak, az eljárás lefolytatható.
Tekintettel arra, hogy a kérelem kizárólag a kutatás érvényességi idejének meghosszabbítására
vonatkozott, és a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi tervet, valamint az azt jóváhagyó PBK/277019/2011 iktatószámú határozat rendelkezéseit egyebekben nem érintette, továbbá a kutatófúrásoknak az
53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet szerinti engedélyezése külön eljárás keretében – szakhatóságok
közreműködésével – fog történni, a jelen eljárásban szakhatóságok közreműködésére nem volt szükség,
a döntést a Bányafelügyelet saját hatáskörében hozta meg.
A Bányafelügyelet


a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket. 126. §-a és a Bt. 22. § (3) bekezdése,



a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése,



a rendelkező rész 3. pontja esetében a Bt. 22. § (9) bekezdése, a Bt. 22. § (13) bekezdése, a Vhr.
6/E. § (5) bekezdése, valamint a Vhr. 8. §,



a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 6/D. § (1) bekezdése
alapján határozott.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 2. pontjában a kutatás érvényességi idejét a Magyar Urán

Resources Kft. kifejezett kérelmére a Bt. 14. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 6/E. § (6) és (7)
bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával, kettő évvel meghosszabbította, tekintettel arra, hogy a
Bányavállalkozó a kutatási tevékenységet megkezdte (a jelen eljárás időpontjában a Bányafelügyelet
előtt folyamatban vannak a WHE-I/1 és WHE-I/2 jelű kutató mélyfúrások létesítésének engedélyezésére
irányuló eljárások, továbbá – a WHE-II/1 jelű fúrás létesítéséhez – a Baranya Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály előtt folyamatban van a Pécs
külterületén fekvő 053/a helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan az erdő rendeltetésszerű használatát
akadályozó igénybevétel engedélyezésére irányuló eljárás) és igazolta, hogy azt tőle független
körülmény miatt nem tudta befejezni.
A hatóság felhívja a Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozattal
jóváhagyott ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység hatósági ellenőrzése során megállapítható a
rendelkező részben foglalt előírások és feltételek teljesítésének elmulasztása, a Bányafelügyelet a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdésének előírásaiban foglaltak alkalmazásával jár el. A Ket. 94. § (1)
bekezdése az alábbi rendelkezéseket írja elő:
„Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban,
illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a
jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont
alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a
hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is,
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c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében
nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre
vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást
kezdeményez.”
A kérelemre indult eljárásban Bányafelügyelet a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt.
22. § (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező
részben foglaltak szerint döntött.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának 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 kérelmező Magyar Urán Resources Kft. a bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának
megfizetését igazolta. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés
határidejének lejárta (figyelemmel a belföldi jogsegély eljárás időtartamára, valamint az előírt hiánypótlás
teljesítésének időpontjára): 2016. március 23.
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. március 04.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Radics Tibor
bányakapitány
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Kapják:
1.

Magyar Urán Resources Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1/1. (engedélyes).

2.

Irattár.

Tájékoztatásul (zárójelben az előzmény iratok számai)
Hivatali kapun:
3.

Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály
7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 12.

4.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 7623
Pécs, Rákóczi utca 30. (440/2843/001/2011)

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 7621 Pécs, Apáca utca 2.
(10323/2011)

6.

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 7602 Pécs, Pf.: 412. (2288-1/2012. és
635-51/2010)
7.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes Vízügyi Hatóság 7607
Pécs, Pf. 10. (Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának B573/1/2011 számú, valamint a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 2288-1/2012 iktatószámú állásfoglalása és 635-51/2010 iktatószámú határozata)

Tájékoztatásul (zárójelben az előzmény iratok számai)
Postai úton):
8.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1555 Budapest, Pf.: 70. (HSZO/702-1/2011)

9.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (099/4803-1/2011)

10. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (ingatlan-tulajdonos)
11. Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 434. (bejegyzett építési korlátozás)
12. MECSEKERDŐ Zrt. 7623 Pécs, Rét utca 8. (kezelői jog)
13. MECSEKÉRC Zrt. 7614 Pécs, Pf.: 121. (bányaszolgalmi jog jogosítottja)
14. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Baranya Megyei Kirendeltség 7622 Pécs, Széchenyi tér 9. II.
em. (tulajdonosi jog gyakorlója)

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