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          Jogerő:2014.január 31. 

Ügyintéző: Németh Károly 

Földtani- és Adattári Osztály       
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Tárgy: Keszeg – Nézsa külterületén mészkő és dolomit ásványi nyersanyagra szóló kutatási 

engedély 

 

 

Lasselsberger Hungária Kft. 
 

1239 Budapest 

Grassalkovich út 255. 

 

 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  
 

 

A Budapesti Bányakapitányság a Lasselsberger Hungária Kft. kérelmére, Keszeg és Nézsa 

települések külterületére, mészkő és dolomit ásványi nyersanyagra szóló 

 

k u t a t á s i  e n g e d é l y t  a d  

az alábbiak szerint: 

 

1./ A kutatás jogosítottjának neve: Lasselsberger Hungária Kft. 

                                              címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 

 

2./ A kutatásra tervezett ásványi nyersanyag: minőségi kristályos mészkő, kristályos mészkő, 

minőségi dolomit, dolomit 

 

3./ Ásványi nyersanyag nyilvántartási kódszám: 1532, 1533, 1541, 1543. 

 

4./ A kutatási terület ismertetése: Keszeg 068/2-4, 069, 070, 072, 073, 075, 076/1-2 hrsz.; 

Nézsa 098, 099/13, 099/32 hrsz.  

 

4.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont 

száma 

Koordináták 

 Y (m) X (m) 

  1 665 590 278 150 

  2 666 470 277 550 

  3 666 325 277 250 

  4 665 580 277 570 
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  5 665 130 277 440 

  6 664 910 277 620 

  7 664 940 277 745 

  8 

  9              

665 330 

665 460 

277 955 

277 990 

 

   

4.2./ A kutatási terület nagysága: 65 ha 8200 m
2
 

4.3./ Az ásványvagyon kutatás alaplapja: +180,0 mBf. 

 

5./ A kutatás módszerei: kutatóárkok kialakítása, kutatófúrások mélyítése mintavételezéssel, 

valamint laboratóriumi anyagvizsgálat. 

 

6./ A kutatásra engedélyezett időtartamot a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 

határozatban állapítja meg a Bányakapitányság. Ezt a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 

határozat végrehajthatóvá válásának napjától kell számítani. 

  

7./ A kutatási engedély megszűnik, ha a jogosult ezen határozat végrehajthatóságától 

számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél 

nem kezdeményezi, illetve a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a 

bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a határozat végrehajtható. 

 

8./ A kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az 

ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás 

kezdeményezésére, a terv alapján végzett kutatásra és az elfogadott kutatási zárójelentés 

alapján a bányatelek megállapításának kezdeményezésére. Amennyiben a bányatelek 

megállapítását a bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 5 hónapon belül nem kezdeményezi, a bányavállalkozó 

részére biztosított kutatási jog megszűnik.  

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Budapesti 

Bányakapitánysághoz 2 pld-ban kell beterjeszteni. A fellebbezéshez mellékelni kell a 

fellebbezés díja (12 500.- Ft) befizetésének igazolását az A0121 kódszám föltüntetése mellett. 

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-

01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára kell teljesíteni. 

 

 

INDOKOLÁS 

A Lasselsberger Hungária Kft. 2013. december 18-án kutatási engedély kérelmet terjesztett be 

a Budapesti Bányakapitányságra. A Bányakapitányság megállapította, hogy a 

tervdokumentáció és mellékletei kielégítették a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6.§-ban foglaltakat. A 

kutatási terület mészkő és dolomit ásványi nyersanyag vonatkozásában nyílt minősítésű. A 

Bányakapitányság nyilvántartása alapján megállapítható volt, hogy a kutatási engedély 

megadása már megállapított bányászati jogot nem sért, a területre bányatelket sem fektettek. 

 

A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

- az 1-5. pontban foglaltak a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján tett 

ténymegállapítások, 

- a 6. pont rendelkezése a Vhr. 6/E.§ (1) és (2) bekezdésének előírásán alapul, 
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- a 7. pontban foglaltakat a Bt. 22.§ (8) bekezdés írja elő, 

- a 8. pontban foglaltak a Bt. 22.§ (2) és (5), valamint a Bt. 26/A.§ (1) bekezdés előírásának 

megfelelően a bányatelek megállapítás feltételei. 

 

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdésének előírása biztosítja.  

 

Az engedélyes a Bt. 43.§ (9) bekezdése alapján felügyeleti díjat fizet. A bányafelügyelet 

részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének 

részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 1.§ (1) bekezdésében előírt 

felügyeleti díj, a rendelet 2. §-ban előírt, 2. számú melléklete „A” táblázatának 1.2 pontja 

szerinti 25 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj mértékéig csökkentésre került. A díj 

befizetéséről kiállított – fizetési kötelezettség nélküli számlát – a Bányakapitányság jelen 

határozathoz mellékeli. 
 

A Budapesti Bányakapitányság a határozatát a Bt. 22.§-a alapján, a Bt. 5.§ (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Ket. 71.§ (1) bekezdése alapján, a 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megállapított illetékességgel adta ki. 

 

 

Budapest, 2014. január 9. 

 

 

 

 

 

 Dr. Szabados Gábor 

    bányakapitány 

                                                                                       

 

 

Kapják:  

1. Címzett, záradékolt melléklettel, tértivevénnyel 

2. Irattár 


