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Tárgy: A „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területre érvényes kutatási műszaki üzemi terv 

módosítása és a kutatás érvényességi idejének meghosszabbítása. 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a WildHorse Energy Hungary Kft. (7624 Pécs, Barbakán tér 5.) 

bányavállalkozó által előterjesztett, a tárgyi kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi 

terv módosításának jóváhagyása és a kutatás érvényességi idejének meghosszabbítása iránti kérelem 

nyomán indult, és a PBK/2770-12/2011 iktatószámú végzéssel felfüggesztett 

 

 

e l j á r á s  f e l f ü g g e s z t é s é t  m e g s z ü n t e t i ,  
 

 

egyben a WildHorse Energy Hungary Kft. (7624 Pécs, Barbakán tér 5.) bányavállalkozó részére a 

„Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területre vonatkozó ásványi nyersanyag-kutatás műszaki 

üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel 

 

 

j ó v á h a g y j a :  
 

 

1. A megkezdett kutatási tevékenység – a 1868/19/2007 iktatószámú, kutatási műszaki üzemi 

tervet jóváhagyó határozatban foglaltak betartása mellett – csak a jelen határozat jogerőre 

emelkedését követően, az erre vonatkozó záradékkal ellátott terv birtokában folytatható. 

 

2. A „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területen a kutatás érvényességi idejét a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 14. § (1) bekezdése és a Bt. 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (6) 

bekezdése alapján 2013. szeptember 14-éig meghosszabbítja. Ezen felül a bányafelügyelet a 
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kutatás érvényességi idejét – a Bt. 5. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – 

további 2 és fél évvel, azaz összességében 2016. március 14-éig meghosszabbítja. 

 

3. A „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv a 

Pécsi Bányakapitányság 6947/3/2006 iktatószámú kutatási jogot adományozó, továbbá az 

1868/19/2007 iktatószámú, kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozataiban előírtak 

betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosításokkal, kiegészítésekkel érvényes. 

 

4. Alkalmazható kutatási módszerek, a fenti határozatokban foglaltakon túl: az elmúlt időszakban 

elvégzett felszíni geofizikai (2D szeizmikus) mérések ismételt elvégzése, megváltoztatott mérési 

paraméterekkel (D-i végpont Y (EOV): 584 807,38; X (EOV): 84 381,68; É-i végpont Y 

(EOV): 583 891,19; X (EOV): 86 294,20, szelvényhossz: 2,8 km, vibroszeiz jelgerjesztés). A 

Pécs Megyei Jogú Város külterületén fekvő 097 és 053 helyrajzi számú ingatlanokat érintően a 

WHE-I/1 (tervezett fúráshossz: 920 m, 80°-os dőléssel), WHE-I/2 (tervezett fúráshossz: 950 m, 

72°-os dőléssel) és WHE-II/1 (tervezett fúráshossz: 1020 m, 83°-os dőléssel) jelű, irányított 

ferdefúrások lemélyítése a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet szerint megszerzendő létesítési 

engedély birtokában. A külön eljárásban megszerzendő építési engedély birtokában lemélyítésre 

kerülő fúrásokból magminták vételezése (310 m hosszban), laboratóriumi vizsgálatok, 

mélyfúrás geofizikai mérések (komplex karotázs-mérések, összesen 2890 m hosszban) 

elvégzése, azok kiértékelése. A bányavállalkozó a kutatófúrásokból nyert mintaanyagot a 

kutatás befejezéséig köteles megőrizni. A minták selejtezéséhez vagy megsemmisítéséhez a 

bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A tervezett selejtezést vagy megsemmisítést – annak 

megkezdése előtt – 60 nappal a bányafelügyelethez be kell jelenteni, a bányafelügyelet által 

igényelt mintaanyagot átadásra elő kell készíteni és a bányafelügyelet által kijelölt minta- vagy 

magraktárban a bányafelügyelet részére át kell adni. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell 

készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől, de legkésőbb a kutatásra engedélyezett időszak 

lejártától számított hat hónapon belül 2 példányban jóváhagyásra be kell nyújtani a 

Bányakapitányságra. 

 

5. A bányavállalkozónak a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására vonatkozó 

kötelezettségeit a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 25. § (1) 

bekezdésben foglaltak szerint, a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) 10/B. § (1) – (3) bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete 

alapján kell teljesítenie. 

 

6. Amennyiben a tervezett fúrási tevékenységet olyan ingatlanon végzik, amely nem a 

bányavállalkozó tulajdonában áll, a tervezett mélyfúrásnak a 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 

szerinti építési engedély-kérelméhez mellékelni kell a létesítménnyel érintett ingatlanok 

tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) hozzájáruló nyilatkozatát. Az építési 

engedélykérelem kötelező melléklete a termőföld időleges, vagy végleges, művelés alóli 

kivonását engedélyező határozat is, amelyet jelen esetben – mivel a tervezett létesítmények 

erdőterületet érintenek – a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától kell 

beszerezni. A bányavállalkozó a kutatási tevékenységével okozott károkat a bányakárokra 

vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

 

7. A kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékként a 

Pécsi Bányakapitányság – a műszaki dokumentációhoz mellékelt költségterv alapján –, 

3 000 000,- Ft + 27% ÁFA, vagyis bruttó 3 810 000,- Ft, azaz hárommillió-nyolcszáztízezer 

forint összeget állapít meg. A bányavállalkozó által felajánlott biztosítékadás módja: ügyvédi 

letéti számlán elhelyezett óvadék. Az óvadék elhelyezéséről szóló szerződésnek tartalmaznia 

kell annak konkrét célját, valamint azt, hogy a szerződés módosításához, vagy 

megszüntetéséhez a Bányakapitányság hozzájárulása szükséges. A WildHorse Energy Hungary 
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Kft. az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 

belül köteles kezdeményezni a Bányakapitányságon, valamint igazolni köteles a biztosíték 

elhelyezéséről szóló, ügyvéddel megkötött letéti szerződést és az összeg átutalásának 

megtörténtét. A fenti határidő elmulasztása esetén a Bányakapitányság a határozat végrehajtását 

felfüggeszti. 

 

8. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, a 

tevékenységet végző szervezet (alvállalkozó) megnevezését, valamint a kutatás felelős műszaki 

vezetőjének és helyettesének nevét, elérhetőségét 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás 

befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. 

 

9. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2288-

1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: 

 

9.1. A „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyagkutatás 

műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyásához és a kutatás érvényességi idejének 

meghosszabbításához a benyújtott megvalósulási dokumentáció alapján környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi szempontból hozzájárulunk. 

9.2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon 

való gyűjtéséről, valamint hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

9.3. A tervezett kutatási tevékenység végzése során a légszennyezettségi határértékekről, a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem 

okozhatnak. 

9.4. A fúróberendezés(ek) amennyiben a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 22.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó forrás létesül, úgy levegővédelmi 

létesítési engedélyt kell kérni felügyelőségünktől. 

 

A bányafelügyeleti építésügyi hatósági engedélyezési dokumentációnak az alábbi zaj- és 

rezgésvédelmi munkarészt kell tartalmaznia: 

 

9.5. A tervezett tevékenység végzéséből eredő várható zajkibocsátás vizsgálatát az alkalmazott 

konkrét technológia és gépi berendezések ismeretében a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 9 §-ában és a 2. 

számú mellékletében előírtaknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni. 

9.6. A zajvédelmi követelmények teljesülését biztosító zajcsökkentési intézkedéseket azok 

számítással alátámasztott részletes ismertetésével kell megadni (méretezése, pontos 

elhelyezése, hatékonyság bemutatása stb.). 

9.7. A hatásterületet a 284/2007 (X. 29.) Kormányrendelet 6 §-ában foglaltakat figyelembe véve 

kell megállapítani és ábrázolni. 

9.8. Be kell mutatni a tevékenység végzéséhez kapcsolódó szállításokból adódó 

forgalomnövekedés eredő zajkibocsátást, számítással igazolva a zajvédelmi követelmények 

teljesülését a tevékenység időszakára vonatkozóan, a szállítási útvonal melletti területeken. 

9.9. Amennyiben a zajvédelmi szempontú hatásterületen védett épületek találhatók, úgy a 

bányafelügyeleti építésügyi hatósági engedélyezéssel egyidejűleg a felügyelőséghez be kell 

nyújtani a zajkibocsátási határértékek megállapításának, továbbá a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben előírtaknak 

megfelelően a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet. 

 

10. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF 275-2/2011. iktatószámú, 

Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága a B-573/1/2011 számú, 
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valamint a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HSZO/702-1/2011. nyilvántartási 

számon kibocsátott szakhatósági állásfoglalásával külön feltételek kikötése nélkül hozzájárult a 

kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyásához. 

 

11. A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 

440/2843/001/2011. ügyiratszámú, Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője a 09-9/4803-1/2011 

ügyszámú, továbbá a Pécsi Körzeti Földhivatal a 10323/2011. számú végzésével – hatáskör 

hiányában – a szakhatósági eljárását megszüntette. 

 

 

 A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 

15.000,- Ft. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A pécsi székhelyű WildHorse Energy Hungary Kft. 2011. szeptember 12-én radioaktív érc-

kutatás műszaki üzemi tervének módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi 

Bányakapitányságon. A kérelem a bányahatóság 6947/3/2006 iktatószámú határozatával Pécs és 

Orfű települések közigazgatási területét érintően adományozott kutatási jogon, valamint a kutatás 

műszaki üzemi tervét jóváhagyó 1868/19/2007 iktatószámú határozaton alapult. 

 

 A bányahatóság a beérkezett kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy ahhoz nem 

mellékelték a szakhatósági közreműködés feltételeként előírt eljárási illetékeket, illetve az 

igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását. A Bányakapitányság a 2011. szeptember 

22-én kelt PBK/2770-2/2011 iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel a bányavállalkozót, aki 

a felhívásban foglaltaknak 2011. szeptember 30-án hiánytalanul eleget tett. 

 

 A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az 

ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus 

adatbázis alapján, 2011. szeptember 22-én a PBK/2770-3/2011 iktatószámú végzéssel e-mailben 

értesítette az érintett szervezeteket – Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi 

Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör, Zöld Forrás Környezetvédő 

egyesület, valamint az IRIS Egyesület – a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati 

szakigazgatási eljárás megindításáról. Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként 

részt kíván venni az elsőfokú eljárásban. 

 

 A tervezett kutató létesítményekkel érintett ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, használóit, illetve 

akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a Bányakapitányság, 

a 2011. szeptember 22-én kelt, PBK/2770-4/2011 iktatószámú végzéssel értesítette a kérelemre 

indult eljárásról. 

 

 A hiánypótlás teljesítését követően, a beérkezett kérelem és a mellékelt műszaki üzemi 

tervdokumentáció felülvizsgálata során a Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a Bt. 

22. §-ában és a Vhr. 6/D. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az 

előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, a 2011. október 03-án kelt 

PBK/2770-6/2011 iktatószámú végzésével megkereste az érintett szakhatóságokat, hogy adják meg 

a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. 
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 A megkeresett szakhatóságok közül a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a 2011. október 17-ei keltezésű 7809-2/2011. 

iktatószámú levelében arról adott tájékoztatást, hogy „a kérelmet megvizsgálva megállapította, 

hogy a „Pécs-Orfű radioaktív érc” elnevezésű területen tervezett kutatás érinti a Nyugat-Mecsek 

Tájvédelmi Körzetet. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) a) pontja 

alapján védett természeti területen történő kutatáshoz a természetvédelmi hatóság engedélye 

szükséges. 

 

Továbbá a 635-51/2010. iktatószámú előzetes vizsgálatot lezáró határozatban a felügyelőségünk 

előírta, hogy a tevékenység megkezdéséhez természetvédelmi engedély beszerzése szükséges.” 

 

 A Felügyelőség a fentiekre hivatkozva kérte a bányahatóságot, hogy hívja fel a WildHorse 

Energy Hungary Kft-t a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben végzendő kutatásra vonatkozó 

engedély kérelmének 30 napon belül történő benyújtására, valamint, hogy a Pécsi 

Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyására indult eljárást függessze fel, a 

természetvédelmi hatóság által lefolytatandó eljárás lezárulásáig. 

 

 Tekintettel arra, hogy az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függött, 

amely más hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő hatósági döntése nélkül megalapozottan 

nem volt eldönthető, a Bányakapitányság a 2011. október 20-ai keltezésű, PBK/2770-12/2011 

iktatószámú végzéssel a WildHorse Energy Hungary Kft. kérelmére indult eljárást a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) 32. § (1) bekezdése értelmében felfüggesztette. 

 

 A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a 2012. 

február 01-jén kelt 796-2/2012. iktatószámú határozatával természetvédelmi hatóságként 2012. 

december 31-éig engedélyezte a tervezett kutatási tevékenységet, azzal a feltétellel, hogy a fúrási 

tevékenység vegetációs időszakban (március 15-től augusztus 31-éig) nem végezhető. Ezt követően, 

a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2288-1/2012. 

iktatószámú, a bányahatóság megkeresésére kibocsátott szakhatósági állásfoglalása 2012. február 

09-én érkezett a Pécsi Bányakapitánysághoz. 

 

 A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2288-

1/2012. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész 9. pontja tartalmazza. A 

hozzájárulás indokolása szerint: 

 „A Felügyelőség szakhatósági közreműködését a MÜT módosítás jóváhagyási eljárásában a 

bányászatról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és a 3. számú melléklet 

11. pontja alapozza meg. 

 Tárgyi tevékenység a rendelkező részben tett, valamint az általános jogszabályi előírások 

betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon történő végzése 

Felügyelőségünk részéről nem kifogásolt, ezért ahhoz hozzájárulásunkat megadtuk. 

 A 635-51/2010. iktatószámon kiadott előzetes környezeti hatásvizsgálatot lezáró határozat (a 

továbbiakban: határozat) szerint a Pécs külterületén tervezett uránérc kutatásokhoz kapcsolódó I., II. 

ás VI. számú fúrásoknak jelentős környezeti hatása nincs, azok kívül esnek a kutatási terület 

ÉNy-i részén lévő orfűi Vízfő-forrás, illetve az ÉK-i részen lévő a Tettye forrás vízbázis területétől. 

 A határozat és a benyújtott MÜT alapján megállapítható, hogy a tevékenységből származó 

levegőterhelő hatások közvetlen hatásterülete a légszennyező források geometriai középpontjától 

számított maximum 170 m sugarú kör lesz. A területre érvényes ökológiai levegőminőségi 

határértékek, figyelembe véve a terület alap légszennyezettségi helyzetét nagy biztonsággal 

teljesülnek. A tevékenység végzése során környezeti levegőbe és vízbe történő radioaktív anyag 

emissziókkal nem kell számolni. 
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 A felügyelőség előírásait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 5. § (1) és 

13. § (1) bekezdései, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4.§-ban 

rögzített előírások, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 

(X.29.) Kormányrendelet 9. § (1) bek. alapján határozta meg. 

 A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az ügyben, 

mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 18.§ (1) bekezdése, szakhatóságként a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján járt el. A felügyelőség 

illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik.”
 

 

 Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal az OTH-GYÓGYF 275-2/2011. iktatószámú 

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 „A kérelmező által benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a 

kutatás természetes gyógytényezőt nem veszélyeztet, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44-54/A. §-ban előírt módon, határidőn belül adtam ki. A 

szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom hatáskörét és illetékességét az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010 (XII.27.) 

Korm. Rendelet állapítja meg.” 

 

 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága B-573/1/2011 számú 

szakhatósági hozzájárulásának indokolása szerint: 

 „Szakhatósági hozzájárulás indoklása: a rendelkezésre álló iratok, valamint a 9/2008. (II. 22.) 

ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a műszaki üzemi terv módosítás 

tűzvédelmi szempontból megfelelő. 

 Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e 

jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

 A Ket. szabályai alapján folytattam le az eljárást. 

 Hatásköröm és illetékességem a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a 

tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdésén, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 11/2007. 

(IV. 24.) ÖTM rendelet 1. § (1) bekezdésén, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdésén alapul.” 

 

 A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a HSZO/702-1/2011. nyilvántartási számon 

kibocsátott szakhatósági állásfoglalást az alábbi indokolás mellett bocsátotta ki: 

 „A Pécsi Bányakapitányság PBK/2770-6/20 11 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést 

küldött „Pécs - Orfű radioaktív érc” kutatási műszaki üzemi terv módosítása és a kutatás 

érvényességi idejének meghosszabbítása tárgyában. 

 A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a műszaki üzemi 

tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

 Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 1. § 

(1), 70. § (1) a-f), 204. § (1) n) pontján alapszik. 

 A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 10. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni 

önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 
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 A Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 

440/2843/001/2011. ügyiratszámú végzésének indokolása szerint: 

 „A kérelem tartalmából megállapítottam, hogy a Kérelmező által tervezett tárgyi beruházás 

jelenlegi adataink szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti 

védőövezet területét nem érinti. 
 A fentiek miatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján, az ott előírt 

ügyintézési határidőben döntöttem a szakhatósági eljárásom megszüntetéséről. 

 Irodánk hatáskörét és illetékességét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 

örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 

324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 5. § (4) bekezdése és 1. melléklet 5. pontja 

állapítja meg. 

 A jelen ügyben az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. október 13. 

 Az eljárás illeték lerovásáról a Ket. 44. § (4) bekezdése, az egyéb eljárási költségről a Ket. 153. 

§ (2) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 A jogorvoslat módjáról a Ket. 44. § (9) bekezdése rendelkezik.” 

 

 Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője a 09-9/4803-1/2011 ügyszámú végzését az alábbiakkal 

indokolta: 

 „A Pécsi Bányakapitányság a WildHorse Energy Hungary Kft. „Pécs-Orfű radioaktív érc” 

elnevezésű területen végzendő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervének módosítása, a 

kutatás érvényességi idejének meghosszabbítása létesítése tárgyában lefolytatásra kerülő 

engedélyezési eljárása során a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján szakhatóságként megkereste hatóságomat. 

 A fenti Korm. rendelet 3. mellékletének 12. pontja előírása szerint a települési önkormányzat 

jegyzőjét „helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon 

megvalósuló létesítmény esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység 

a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e” kell az engedélyezési 

eljárásba szakhatóságként bevonni. 

 A megkeresés mellékleteként megküldött – WildHorse Energy Hungary Kft. által elkészített – 

módosított műszaki üzemi tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett ásványi 

nyersanyag-kutatási munkálatok Pécs város közigazgatási területén belül első fokú 

természetvédelmi hatósági jogkörbe tartozó, helyi jelentőségű védett természeti területen lévő 

természeti értéket nem érintenek. 

 A fentiek szerint meghatározott szakhatósági közreműködési feltételek nem állnak fenn, ezért a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése szerint, ha a szakhatóság 

megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított öt munkanapon belül 

tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. 

 Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, egyben tájékoztatást 

adtam a jogorvoslat lehetőségéről.” 

 

 A Pécsi Körzeti Földhivatal a 10323/2011. számú végzést az alábbi indokolással bocsátotta 

ki: 

 „A Pécsi Bányakapitányság (7623 Pécs, József Attila utca 5. szám) a WildHorse Energy 

Hungary Kft.-nek (7624. Pécs, Barbakán tér 5. szám) a „Pécs-Orfű – radioaktív érc” elnevezésű 

területen végzendő ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyására 

és a kutatás érvényességi idejének meghosszabbítására benyújtott kérelme ügyében fordult 

hatóságunkhoz. 
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 A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 8. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint, az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásában 

szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében. 

 Megállapítottam, hogy a beruházással érintett ingatlanok művelési ága az ingatlan-

nyilvántartásban erdő. 

 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) 3. § a) pontja szerint termőföld az a 

földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, 

kert, rét, legelő, nádas erdő, fásított terület művelési ágban, vagy halastóként tartanak nyilván. 

 A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 1. § (4) bekezdése értelmében, e 

törvény hatálya nem terjed ki, 

• a) az erdő létesítésére, rendeltetésére, kezelésére, használatára, értékelésére és 

megszüntetésére, az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdő művelési ágú földrészletek 

belterületbe vonására, az erdő művelési ágának megváltoztatására, időleges igénybevételére és 

termelésből való kivonására, továbbá az ezekkel kapcsolatos térítési díj és bírság megfizetésére 

és az erdővagyon védelmére; 

 Miután a WildHorse Energy Hungary Kft. engedélyes által megküldött műszaki 

tervdokumentáció alapján a kutatási tevékenységgel érintett terület művelési ága az ingatlan-

nyilvántartásban erdő, megállapítottam hatásköröm hiányát és a szakhatósági hozzájárulás 

ügyében folyamatban lévő eljárást, a rendelkező részben foglaltak szerint megszüntetem. 

 Döntésem a többször módosított közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 45/A. § (3) bekezdésén alapul. 

 A végzés ellen a fellebbezést a Ket. 98. § (2) bekezdése zárja ki. 

 A végzést a Tfvt.7. § (1) bekezdése, valamint a Földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési 

Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 

szóló módosított 338/2006.(Xll.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörben 

hoztam.” 

 

 A Pécsi Bányakapitányság 
 

– a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 126. §-a és a Bt. 22. § (3) bekezdése, 

– a rendelkező rész 2. és 3 pontja esetében a Bt. 14. § (1) bekezdése, Bt. 5. § (5) bekezdése, Vhr. 

6/E. § (1) és (6) bekezdése, 

– a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 6/D. § (1) bek. a), b) és c) pontjai, a Vhr. 10/B. § 

(4) bekezdése és a Vhr. 8. § (1) bekezdése, 

– a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 25. § (1) bekezdése, a Vhr.10/B. § (1) – (3) 

bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete, 

– a rendelkező rész 6. pontja esetében a Bt. 37. és 38. §-a és a Vhr. 23. §-a, 

– a rendelkező rész 7. pontja esetében a Bt. 41. § (7) bekezdése és a Vhr. 25. § (5) bekezdése, 

– a rendelkező rész 8. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (4) bekezdése, 

– a rendelkező rész 9 - 11. pontjai esetében az érintett szakhatóságok állásfoglalásai 

 

 alapján határozott. 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező WildHorse Energy Hungary Kft-nek 

bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatás műszaki 

üzemi tervének módosítása jóváhagyható. 

 

 A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban foglalt 

feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 134. § (1) bekezdés d) pontja, illetve a 61. § (2) 
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bekezdése alapján 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási 

kényszerítő eszközként. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában a kutatás érvényességi idejét a 

WildHorse Energy Hungary Kft. kérelmére, a Bt. 14. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 6/E. § (6) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően meghosszabbította kettő évvel, tekintettel arra, hogy a 

bányavállalkozó a kutatási tevékenységet bizonyítottan megkezdte, valamint a kutatási feladatok 

indokolt bővítését vállalta. 

 

 A WildHorse Energy Hungary Kft. előterjesztett kérelme – amelyben a WHE-I/1, WHE-I/2 és 

WHE-II/1 jelű mélyfúrások megtervezésével és lemélyítésével, valamint az elmúlt időszakban 

lemért, mintegy 2,8 km hosszúságú szelvény mentén módosított paraméterekkel végzendő 2D 

szeizmikus méréssel egészítette ki az eddig vállalt kutatási feladatait – a kutatás érvényességi 

idejének meghosszabbítására irányult. A tervezett kutatófúrások lemélyítéséhez a 

bányavállalkozónak, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes 

építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet szerint, külön 

eljárás keretében be kell szereznie a bányahatóság létesítési engedélyét. Az engedély kérelemhez 

mellékelni kell többek között az érintett ingatlanok tulajdonosaival (kezelőivel, használóival) 

megkötött megállapodást, a közmű-üzemeltetőkkel történt egyeztetések jegyzőkönyveit, a közmű-

üzemeltetők nyilatkozatait, továbbá a bányavállalkozónak igazolnia kell az ingatlan(ok) 

igénybevételére való jogosultságát. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a kérelem és a rendelkezésre álló dokumentumok felülvizsgálata 

során megállapította, hogy a bányahatóság 2007. szeptember 14-én jogerőre emelkedett, a kutatás 

műszaki üzemi tervét jóváhagyó 1868/19/2007 iktatószámú határozata rendelkező részének 8. 

pontjában foglalt rendelkezés szerint: „A szeizmikus mérések február 15. – szeptember 30. között 

nem végezhetők”. Az előírás miatt, a bányavállalkozónak a vállalt kutatási feladatok végrehajtására 

rendelkezésére álló időből kiesett időszak összesen mintegy 913 nap, vagyis 2 és fél év, amely a Bt. 

5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében nem számít bele a tevékenység végzésére engedélyezett 

időtartamba. 

 

 A fentiek figyelembe vételével a Pécsi Bányakapitányság a kutatás engedélyezett időtartamát a 

rendelkező rész 2. pontjában foglaltak szerint határozta meg. 

 

 Tekintettel arra, hogy a kutatási tevékenység erdő művelési ágú területet érint és a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. melléklete szerint, 

a kutatási műszaki üzemi tervek jóváhagyására irányuló eljárásokban a Megyei Kormányhivatalok 

Erdészeti Igazgatóságai nem működnek közre szakhatóságként, valamint, mivel a Pécsi Körzeti 

Földhivatal 10323/2011 számú végzésével a bányahatóság megkeresésére a szakhatósági eljárást 

megszüntette, a Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 6. pontjában – a mélyfúrások létesítési 

engedélyezésére irányuló eljárás feltételeként – előírta az erdőterület igénybevételére való 

jogosultság igazolását. A bányahatóság a jelen határozatot a Ket. 15. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint közli a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával is, tekintettel arra, hogy 

az ügy érinti a feladatkörét. 

 

 A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint, a Bt. 22. § (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság 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. 
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 A WildHorse Energy Hungary Kft. az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája és Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője 

szakhatósági közreműködésének illetékeit lerótta, valamint a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Pécsi Körzeti Földhivatal szakhatósági 

közreműködéséhez előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. A kérelmező a bányahatósági 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. Az eljárás során egyéb költség nem 

merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta (figyelemmel az utolsó 

szakhatósági állásfoglalás beérkezésének időpontjára): 2012. február 27. 

 

 A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján 

állapította meg. 

 

 

Pécs, 2012. február 20. 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 
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Kapják: 

 

Hivatali kapun keresztül: 

 

1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1380 Budapest, Pf.: 1102. 

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 7633 Pécs, Lázár Vilmos utca 12. 

3. Baranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 7624 Pécs, Szent István 

tér 15. 

4. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7601 Pécs, Pf.: 

412. 

5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7600 Pécs, Engel János u. 1. 

6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (ingatlan-tulajdonos) 

7. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

 

Postai úton: 

 

8. WildHorse Energy Hungary Kft. 7624 Pécs, Barbakán tér 5. 

9. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25. 

10. Pécsi Körzeti Földhivatal 7621 Pécs, Apáca utca 2. 

11. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Baranya Megyei Területi Iroda 7602 Pécs, Pf.: 497. 

(tulajdonosi jog gyakorlója) 

12. Magyar Telekom Nyrt. 7622 Pécs, Jókai Mór utca 10. (bejegyzett építési korlátozás) 

13. Mecseki Erdészeti Zrt. 7623 Pécs, Rét utca 8. (kezelői jog) 

14. MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. (bányaszolgalmi 

jog jogosítottja) 

15. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Baranya Megyei Területi Iroda 7621 Pécs, Rákóczi utca. 1. 

(tulajdonosi jog gyakorlója) 

16. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


