Jogerőre emelkedett:
2016. május 12-én

Iktatószám: PBK/843-1/2016
Ügyintéző: Gross Tamás

Tárgy: A Tolna megyei Mórágy település
belterületét érintő bányászati (kutatási)
jog megszűnése, törlése.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) megállapítja, hogy az AUTO-CREDIT EXTRA Kft. (6728 Szeged,
Dorozsmai út 12.) Bányavállalkozó részére a 2015. október 17-én jogerőre emelkedett PBK/2265-4/2015
iktatószámú, kutatást engedélyező határozaton alapuló, a Tolna megyei Mórágy település belterületén fekvő
378, 395, 396/2, 401 és 406 helyrajzi számú ingatlanokat érintő területre vonatkozó bányászati (kutatási)
joga

2016. április 17-én megszűnt,
ezzel együtt a tárgyi területre vonatkozó, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.)
22. § (2) bekezdése által biztosított

kizárólagos joga is megszűnt, ezért azt a
Bányafelügyelet a nyilvántartásából törölte.
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.

INDOKOL ÁS
A Bányafelügyelet 2016. április 20-án, hivatalból indított felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálta a
szegedi székhelyű AUTO-CREDIT EXTRA Kft. részére engedélyezett, a Tolna megyei Mórágy település
belterületét érintő ásványi nyersanyag-kutatási jog helyzetét.
Az ellenőrzés során a Bányafelügyelet a rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások felülvizsgálata
során az alábbiakat állapította meg:


Az AUTO-CREDIT EXTRA Kft. Bányavállalkozó kérelmére, a Bányafelügyelet a PBK/2265-4/2015
iktatószámú határozattal engedélyezte a Tolna megyei Mórágy település közigazgatási területét érintő
ásványi nyersanyag-kutatást, a döntés 2015. október 17-én vált végrehajthatóvá. A határozatban
rögzített, kutatható ásványi nyersanyagok: tömb gránit, gránit és gránit murva.
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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. § (8) bekezdése rögzíti, hogy „Az (1) bekezdésben
foglaltak alapján adományozott vagy engedélyezett kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a
kutatási jogot adományozó koncessziós szerződés hatálybalépésétől, illetve a kutatást
engedélyező határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi
terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kérelmezi, vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyása
iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította, és a határozat végrehajtható.”



A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kutatást engedélyező határozat végrehajthatóságától
számított, törvény által rögzített 6 hónapos jogvesztő határidő 2016. április 17-én járt le és eddig az
időpontig a hatósághoz nem érkezett a Bányavállalkozótól a kutatás műszaki üzemi tervének
jóváhagyása iránti kérelem.

Megállapítást nyert tehát, hogy az anyagi jogszabály által előírt, a kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyása iránti kérelem előterjesztésére nyitva álló hat hónapos időtartam eredménytelenül telt el, ezért
az AUTO-CREDIT EXTRA Kft-nek a Mórágy község közigazgatási területét érintő kizárólagos joga 2016.
április 17-én a törvény erejénél fogva megszűnt. A fentiek alapján a Bányafelügyelet az AUTO-CREDIT
EXTRA Kft. bányászati (kutatási) jogát a nyilvántartásból törölte.
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.
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. április 20.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
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AUTO-CREDIT EXTRA Kft. 6728 Szeged, Dorozsmai út 12.
Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
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