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Tárgy:  A Várvölgy, 025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő ásványi nyersanyag-kutatási engedély 

kérelem. 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

1. A Pécsi Bányakapitányság a DOLO-MOBIL Általános Szállítási és Rakodási Kft. (8394 

Alsópáhok, Fő út 147. rövidített elnevezése: DOLO-MOBIL Kft.) bányavállalkozó által 

előterjesztett, a Zala megyei Várvölgy település külterületén fekvő 025/1 helyrajzi számú 

ingatlant érintő ásványi nyersanyag-kutatási engedély iránti kérelem nyomán indult, és a 

PBK/680-2/2013 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 ,  a z  e l j á r á s t  f o l y t a t j a ,  
 

 

 egyben a Bányakapitányság a DOLO-MOBIL Kft. részére a Zala megyei Várvölgy település 

külterületén fekvő 025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő ásványi nyersanyag-kutatást az alábbi 

megállapításokkal 

 

e n g e d é l y e z i :  
 

 

2. A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését 

követően kutatható ásványi nyersanyagok megnevezése: dolomit, kavics, homok. 

 

3. A Várvölgy, külterület 025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő, egy blokkból álló kutatási terület 

határvonalának törésponti koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1. 514 706 169 000 

2. 515 157 169 000 

3. 515 157 168 866 

4. 514 706 168 528 

Jogerőre emelkedett: 
2013. szeptember 11-én 
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Területe: 136 653,0 m
2
, azaz 0,1367 km

2
. 

A kutatás tervezett mélysége (a kutatási terület talpsíkja): +160,0 m Balti tengerszint felett. 

 

4. A kutatási engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező 

határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül 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. 

 

 

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

Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, és a Pécsi Bányakapitánysághoz 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 12.500,- Ft. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 Az alsópáhoki székhelyű DOLO-MOBIL Kft. 2013. április 02-án, a Zala megyei Várvölgy 

település külterületén fekvő 025/1 helyrajzi számú ingatlant érintő ásványi nyersanyag kutatási 

engedélykérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. 

 

 A beadvány felülvizsgálatát követően a Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelemre 

indult eljáráshoz, a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. számú 

melléklete szerint 25.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, amit a bányahatóság a 

2013. április 05-én kelt PBK/680-2/2013 iktatószámú végzés 1. pontjában írt elő. A DOLO-MOBIL 

Kft. a díj megfizetését 2013. április 17-én igazolta. 

 

 A Bányakapitányság, a kérelem és mellékletei felülvizsgálata során megállapította, hogy a 

mellékelt térképeken nem került ábrázolásra a kutatással érintett idegen kutatási terület, annak 

megnevezése és határvonala, továbbá a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) 49. § 16. pontjában meghatározott kivett helyek. A Bt. 49. § 16. pontja szerint 

„Kivett hely”: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel rendelkező 

illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni. 

Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a közlekedési célt szolgáló 

terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy vezeték biztonsági, illetve védő 

övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely forrás és kijelölt védőterülete, 

védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett természeti terület, a műemléki, illetve régészeti 

védettség alatt álló ingatlan, továbbá a honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés 

vonatkozásában a termőföld, valamint amit jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak 

minősít.” 

 

 A Bt. idézett szövege, valamint a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó 

Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 11. § (2) bekezdésében 

felsoroltak alapján (Natura 2000 területek, esetleges barlangok és védőterületek.), a 

Bányakapitányság a PBK/680-2/2013 iktatószámú végzés rendelkező részének 2. pontjában előírta 

a térképek tartalmának kiegészítését. A DOLO-MOBIL Kft. a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 

2013. május 17-én eleget tett. 
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 A rendelkezésre álló adatok, dokumentumok és a bányafelügyelet nyilvántartásai alapján 

megállapítást nyert, hogy a jelen kérelemben EOV koordinátákkal körülhatárolt, kérelmezett 

kutatási terület, részben fedésben van a „KÁMÁN” Bányászati és Kereskedelmi Bt. (8394 

Alsópáhok, Fő u. 147.) bányavállalkozó jogosultságában lévő kutatási területtel, amely szintén a 

Várvölgyi 025/1 helyrajzi számú ingatlant érinti. A Pécsi Bányakapitányság a 6753/3/2009 

iktatószámú határozattal adományozott kutatási jogot, dolomit, kavics és homok ásványi 

nyersanyagok kutatására, a „KÁMÁN” Bt. részére. A bányahatóság a kutatás műszaki üzemi tervét 

a 2011. március 02-án jogerőre emelkedett 2718-22/2010 iktatószámú határozattal hagyta jóvá, 

amellyel a kutatásra engedélyezett időtartamot 2 évben állapította meg. A kutatás elvégzésére 

rendelkezésre álló időszak így 2013. március 02-án járt le, tehát a Bt. 22. § (13) bekezdése 

értelmében a „KÁMÁN” Bt-nek öt hónapon belül, vagyis 2013. augusztus 02-áig volt kizárólagos 

joga az elvégzett kutatásról összeállított zárójelentést benyújtania a bányafelügyelethez. A Bt. 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. § (3) 

bekezdésének c) pontja szerint, kutatás nem engedélyezhető a kérelmezett terület azon részére vagy 

arra az ásványi nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása már megállapított bányászati 

jogot sértene.  

 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. § (1) bekezdése szerint „Ha az ügy érdemi eldöntése olyan 

kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy 

ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 

megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti”. 

 

 Tekintettel arra, hogy a „KÁMÁN” Bt. részére engedélyezett kutatás időtartama letelt és 

zárójelentést még nem nyújtott be a kutatásról, illetve az sem volt tudható, hogy kíván-e egyáltalán 

zárójelentést elfogadásra előterjeszteni, a Bányakapitányság a Ket. 32. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján az eljárást a PBK/680-2/2013 iktatószámú végzés rendelkező részének 3. pontja szerint 

felfüggesztette. 

 

 A „KÁMÁN” Bt. a 2013. július 19-én kelt levelében, amely a Pécsi Bányakapitányságon 2013. 

július 24-én került iktatásra, arról nyilatkozott, hogy – mivel az engedélyezett kutatást rajta kívül 

álló okokból elvégezni nem tudta – a számára nyitva álló határidőn belül nem nyújt be kutatási 

zárójelentést. A Bányakapitányság a 2013. augusztus 14-én jogerőre emelkedett PBK/1730-2/2013 

iktatószámú határozattal megállapította, hogy a „KÁMÁN” Bt-nek a Várvölgy 025/1 helyrajzi 

számú ingatlant érintő bányászati joga megszűnt, azt a nyilvántartásából törölte. Ezt követően, 

mivel az eljárás felfüggesztésének oka megszűnt, a Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja 

szerint az eljárás felfüggesztését megszüntette. 

 

 A hiánypótlás teljesítését követően, a Pécsi Bányakapitányság a kérelem és mellékletei 

felülvizsgálata során megállapította, hogy azok tartalmazzák: 

 

 a kérelmező nevét (megnevezését), címét (székhelyét); 

 a kutatási terület közigazgatási megjelölését; 

 a kérelmezett kutatási területtel fedett földrészlet helyrajzi számát; 

 az igényelt területet határoló sokszög töréspontjainak Egységes Országos Vetületi (EOV) 

rendszerben meghatározott koordinátáit; 

 a kutatás mélységi lehatárolását; 

 a kutatni tervezett ásványi nyersanyagok megnevezését; 
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A kérelemhez mellékelték: 

 

 a kutatásra tervezett terület és környékének 1:8.000-es és 1:15.000-es méretarányú térképét 

EOV rendszerben, a térképen ábrázolva a kérelmezett kutatási terület határvonalát, 

töréspontjainak számozását, valamint a vele részben fedésben lévő kutatási terület és a kivett 

helyek határvonalát. 

 

 A kérelmező DOLO-MOBIL Kft. az eljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, 

az eljárás során egyéb költség nem merült fel. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárta – 

figyelembe véve az eljárás felfüggesztésének és a felfüggesztés megszüntetésének időpontját – 

2013. szeptember 02. 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok 

tekintetében „nyílt” minősítésű. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján 

megállapította továbbá, hogy a kérelmező DOLO-MOBIL Kft-nek bányajáradék, bányászati bírság, 

vagy felügyeleti díj tartozása nincs, illetve a kutatási jogosultságában álló összes blokkok száma a 

kérelemmel együtt sem lépi túl a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 

Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) 

bekezdésében megszabott, nyersanyagonként 8 blokkos határt. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontja szerint a Vhr. 6. § (1) bekezdésének b) 

pontja, a rendelkező rész 3. pontja szerint a Vhr. 6. § (1) bekezdésének a) pontja, a rendelkező rész 

4. pontja szerint a Bt. 22. § (8) bekezdése alapján döntött. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Vhr. 6. § (4) bekezdése szerint, a 

Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 22. § (1) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében 

megfogalmazott hatáskörében eljárva döntött az ásványi nyersanyag kutatás engedélyezéséről. 

 

 A kérelemre indult eljárásban 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. 

 

 A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének 

da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 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, 2013. augusztus 21. 

 

 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 
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Kapják: 

 

1. DOLO-MOBIL Általános Szállítási és Rakodási Kft. 8394 Alsópáhok, Fő út 147. 

2. Irattár. 

 

 

Tájékoztatásul: 

 

3. „KÁMÁN” Bányászati és Kereskedelmi Bt. 8394 Alsópáhok, Fő u. 147. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


