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H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) a Kerámialand 2005 Kft. (a 

továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére, Bugyi és Kiskunlacháza külterületére homok és 

kavics 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: Kerámialand 2005 Kft.   

                                             címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 

 

2./ A kutatásra tervezett ásványi nyersanyag: homok, kavics. 

 

3./ Ásványi nyersanyag nyilvántartási kódszám: 1453, 1460. 

 

4./ A kutatási terület ismertetése: Bugyi 01147/1-3, 16, 19-39, 44, 53-54, 01161/24-48, 59-60, 

63-64, 67-68, 71-72, 75-76, 79-80, 83-84, 87-88, 91-92, 95-96, 99-100, 103-104, 107-108; 

Kiskunlacháza 0508/2, 6-9, 38-43, 0510/16 hrsz-ú terület. 

 

4.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 
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4.2./ A kutatási terület nagysága: 316,3976 ha
 

4.3./ Az ásványvagyon kutatás fedőlapja: 99,50 mBf 

                                                            alaplapja: 80,00 mBf. 

 

5./ A kutatás módszerei: fúrás mintavételezéssel és anyagvizsgálattal, valamint geofizikai 

mérések.  

 

6./ A kutatás elvégzésének előzetes időtartama legföljebb négy év. A kutatásra engedélyezett 

időtartamot a Bányafelügyelet a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozatban állapítja 

meg. A kutatásra engedélyezett időtartamot 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 bánya-felügyeletnél 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 jóváhagyatás 

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

a bányatelek megállapításának kezdeményezésére. Ha a bányatelek megállapítását a 

bányavállalkozó a kutatás befejezését követő 5 hónapon belül nem kezdeményezi, a bányatelek 

megállapításához fűződő kizárólagos jogok megszűnnek. 

 

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

fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Bányafelügyeletre 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. 
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INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó 2016. július 12-én kutatási engedély kérelmet terjesztett be a Bánya-

felügyeletre. A Bányafelügyelet 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 homok és 

kavics ásványi nyersanyag vonatkozásában „nyílt” minősítésű. A Bányafelügyelet nyilvántartása 

alapján megállapítható volt, hogy a kutatási engedély kiadása már megállapított bányászati jogot 

nem sért, a területre bányatelket nem fektettek. 

 

A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

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

ténymegállapítások; az ásványi nyersanyagok megnevezését és kódszámát a Bányafelügyelet az 

54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1/a. melléklete alapján adta meg.  

 

- A 6. pont rendelkezése a Vhr. 6/E. § (1) és (2) bekezdésének előírásán alapul. 

 

- 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 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása biztosítja.  

 

A Bányavállalkozó az 57/2005. (VII.7.) GKM rendeletben meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díjat befizette, az erről szóló bizonylatot kérelméhez csatolta. 

 

A Bányafelügyelet a Bt. 22. §-a alapján, a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a 267/2006 (XII. 20.) 

Korm.rendelet mellékletében megállapított illetékességgel adta ki. 

 

 

Budapest, 2016. július 25. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Pályi György 

 bányakapitány 

 

 
Kapják: 

- Kerámialand 2005 Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 

- Irattár 


