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PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/V/2895-5/2016 

Ügyintéző: Kókay Ágoston 

Telefon: +36-1-373-1809 

Email: kokay.agoston@pest.gov.hu    

Tárgy: Kiskunlacháza 0776/1 hrsz, homok,  

kavicsos homok kutatási zárójelentés 

  

          Jogerős: 2017. I. 30. 

 

HATÁROZAT 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányászati Főosztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) a 

Némedi & Némedi Kft. (a továbbiakban Bányavállalkozó) Kiskunlacháza 0776/1 hrsz-ú 

területről készült kutatási zárójelentését és készletszámítását 

 

elfogadja. 

 

1.1./ A készletszámítási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben:  

          

Töréspont Y (m) X (m) Z (mBf) 

1 651327.49 199331.23 96.5 

2 651213.34 199298.94 96.5 

3 651321.04 199041.67 96.5 

4 651214.12 199012.77 96.0 

5 651284.93 198840.83 96.5 

6 651246.08 198825.30 96.0 

7 651372.47 198567.03 96.5 

8 651611.43 198675.98 96.0 

9 651350.84 199287.93 96.5 

10 651343.70 199289.95 96.5 

 

A készletszámítási terület nagysága: 15 ha 473 m2. 

 

2./ Az ásványvagyon számítás eredménye (m3): 

 

  2.1. Homok: 

                Kategória            Földtani vagyon     

      C1                       xxxx                      

 

Az ásványi nyersanyag homok, kódja: 1453. 

 

2.2. Kavicsos homok: 

                Kategória            Földtani vagyon     

      C1                       xxxx       
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Az ásványi nyersanyag kavicsos homok, kódja: 1472. 

                

 2.3. A kutatási területen a kutatási tevékenységgel célzott ásványi nyersanyagon fölül 

még mintegy xxxx m3 fedő meddő (homokos agyag) és xxxx m3 humuszos feltalaj van. 

 

3./ A készletszámítás elfogadását követő 5 hónapon belül a Bányavállalkozó a megkutatott 

területre bányatelek megállapítását kezdeményezheti. Az 5 hónapba a környezetvédelmi 

engedélyezési eljárás időtartama nem számít bele. Ha a kezdeményezés a jelzett időn belül nem 

történik meg, a Bányavállalkozó bányatelek megállapításhoz fűződő kizárólagos jogai 

megszűnnek.  

 

4./ A Bányavállalkozó köteles a kutatási terület azon részét visszaadni, amelyre a jelzett 

határidőn belül a bányatelek megállapítását nem kezdeményezte. A kutatási területnek azt a 

részét is vissza kell adni, amelyre a bányatelek megállapítását jogerősen elutasították.  

 

Ezen határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 99. § (1) bekezdés alapján a kézbesítéstől számított 15 napon 

belül a Bányakapitányság útján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja az egyes bányafelügyeleti eljárások díjának 

megállapításáról szóló 57/2005. (VII. 07.) GKM számú rendelet 2. számú melléklete „A” 

táblázata 1.5. pontjának első oszlopa szerint 17 000.- Ft a rendelet 4. (1) pontja figyelembe-

vételével. Ezt az összeget az eljárás megindításával egyidejűen az A015 kódszám fel-

tüntetésével kell a Magyar Bányászati ás Földtani Hivatal (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) 

MNB 10032000-01417179 számú számlájára átutalni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó a 2016. november 29-én érkezett megkeresésében a csatolt dokumentáció 

alapján kérvényezte a tárgyi kutatási zárójelentésének elfogadását. A Bányafelügyelet a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert a tárgyi területre a Bányavállalkozónak a 

Bányafelügyelet által kiadott PE/V/293-3/2016 számú jóváhagyó határozat alapján kutatási 

engedélye volt, és a dokumentáció kielégítette a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 8. §. (2) – (4) 

bekezdésben foglalt követelményeket. 

A Kft. a kutatást a PE/V/827-11/2016 számú, kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó 

határozatban engedélyezett határidőn belül, a kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési 

dokumentációban szereplő tartalommal elvégezte, az arról készült zárójelentést az arra 

engedélyezett időn belül benyújtotta.  

Az elvégzett fúrásos kutatás és az abból nyert minták laboratóriumi vizsgálata biztosították az 

ásványi nyersanyag mennyiségének és minőségének, a nyersanyagtelep bányaföldtani, 

vízföldtani viszonyainak a bányatelek fektetéshez elégséges szintű megismerését. 

 

A Bányakapitányság a kutatási zárójelentést a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.rendelet (Vhr.) 8. § (6) bekezdés alapján 

fogadta el; a 2. pontban meghatározott besorolást és annak kódszámát az 54/2008 (III. 20.) 

Kormányrendelet alapján adta meg.  
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A rendelkező rész:  

- Az 1. pontban foglaltak a beterjesztett dokumentáció alapján tett ténymegállapítások.  

- A 2. pontban foglaltak az ásványvagyon gazdálkodás alapjául szolgáló mennyiségi és minőségi 

adatokat rögzítik. A Bányakapitányság a megkutatott ásványvagyon besorolását és annak 

kódszámát az 54/2008 (III. 20.) Kormányrendelet alapján adta meg.  

  

- 3. pont: A bányatelek megállapítás kezdeményezésére vonatkozó jogosultságot a Bt. 26/A § 

(1) bekezdés biztosítja; a pontban foglalt előírások a Bt. 14. § (2) bekezdés, valamint a 22. § (5) 

bekezdés előírásai alapján a bányatelek megállapítás feltételei. 

 

- A 4. pontban foglaltakat a Vhr. 7. § (3) bekezdésének előírása indokolja. 

 

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

szolgáltatási díjat befizette, az erről szóló bizonylatot kérelméhez csatolta. 

 

A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség. 

 

A Budapesti Bányakapitányság a Bt. 43. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 

határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdésében megállapított illetékességgel adta ki.  

 

 

Budapest, 2017. január 9. 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Pályi György 

 bányakapitány 

 

 

 
Kapják: 

 

1. Némedi & Némedi Kft. 8477 Tüskevár, Major 044 hrsz. tértivevénnyel, záradékolt melléklettel 

2. Irattár 

      

 


