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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Terra - Pannonkavics 

Bányászati és Építőipari Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.; a továbbiakban 

Bányavállalkozó) bányászati jogosultságában álló Kiskunlacháza XI. – kavics, egyéb 

bányatelket az ásványi nyersanyagok besorolásának változása miatt 
 

módosítja 
 

a következők szerint: 

1. A bányatelek: 

1.1. Védneve: „Kiskunlacháza XI. – kavics, kőzetliszt, iszap, vegyes, kevert 

nyersanyagok” 
 

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga: 

 kavics (MBFH-kódja: 1460) 

 kőzetliszt, kőzetiszap (MBFH-kódja: 1422) 

 kevert ásványi nyersanyag II. (MBFH-kódja: 2312) 
 

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona: 

 Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a 

pillérekben lekötött ásványvagyont a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) 25. § (3) bekezdésben megfogalmazottakra tekintettel kizárólag a kérelmező 

részére csatolt - önálló melléklet tartalmazza -, táblázat üzleti titkot képez. 

 A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra 

vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn. 
 

2. A bányatelek jogosítottjának adatai: 

Neve: Terra - Pannonkavics Bányászati és Építőipari Kft. 

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 
 

3. A bányatelek módosítási eljárásba bevont szakhatóság rendelkezése: 
 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a 2456-1/2014/hhi számú szakhatósági 

állásfoglalásában a hatáskörének a hiányát állapította meg és eljárását megszüntette. 
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 100.000,- Ft. 
 

A Szolnoki Bányakapitányság 2253/2000. számú határozatának egyéb rendelkezései továbbra 

is érvényesek. 
 

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

Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet 

élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási 

szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A042” kódszámot fel kell 

tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 
 

INDOKOLÁS 
 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2014. február 06-án kérelmet nyújtott be a 

bányászati jogosultságában álló Kiskunlacháza XI. – kavics, egyéb bányatelek módosítása 

(ásványi nyersanyag változás) céljából. 
 

A Bányakapitányság a benyújtott dokumentáció tartalmának figyelembevételével a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján 2014. február 10-én értesítette az érintetteket az 

eljárás megindításáról. Az érintettek az eljárás alatt a határozat meghozataláig a 

Bányakapitányság részére nyilatkozatot nem küldtek. 
 

A Bányakapitányság 2014. február 24-én hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, amit 

teljes körűen 2014. április 03-án teljesített. 
 

A Bányakapitányság 2014. április 08-án a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás 

kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. 
 

Az érintett szakhatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta. 
 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2014. április 28-án érkezett szakhatósági 

állásfoglalásában a következőket állapította meg: 
 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK/315-8/2014. 

hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Kiskunlacháza XI. – kavics, egyéb” 

védnevű bányatelek módosítása (ásványi nyersanyagváltozás miatt) tárgyában. A megküldött 

ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek 

honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a 

megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás 

megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság 

hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására 

vonatkozó előírást a Ket. 44. §- ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

A Bányavállalkozó kérelméhez mellékelte a földtani szakértő által ellenjegyzett a Geofizikai 

Szolgálat Európa Kft. által készített készletszámításokat és az ásványi nyersanyag besorolás 

változásokat alátámasztó dokumentumot, amely eredmények a mérnökgeofizikai szondázást 

követően keletkeztek. 
 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 

3605-5/2008. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki a Bányavállalkozó 

részére. A környezetvédelmi engedély 2015. december 31-ig érvényes. 
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A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1-2. pontjaiban a bányatelek alapadatait 

rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett. 
 

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 3. pontjában érvényesítette a 

szakhatósági állásfoglalásokban előírtakat. 
 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 
 

A Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható 

kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen 

határozat kiadásának időpontjában nem állt fenn. 
 

A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket – a hiánypótlás teljesítése után - kielégítő 

kérelmet és dokumentációt elbírálva, valamint az érintett szakhatóság állásfoglalását 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 

99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

mértékét a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja 

elő. 
 

Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön 

értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre 

emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld. 
 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja hatáskörében eljárva a Ket. 

72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 
 

Budapest, 2014. május 28. 
 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 


