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Iktatószám: PBK/1385-11/2016 Tárgy: Kutatási engedély kérelem a „Berzence, 

Buzsáki-dűlő – kavics, homok” 

elnevezésű területre. 

Ügyintéző: Gross Tamás 

 

 

H A T Á R O Z A T  
 

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. (1239 Budapest, 

Grassalkovich út 255.)  Bányavállalkozó által 2016. június 17-én előterjesztett, a Somogy megyei 

Berzence település külterületén – az úgynevezett Buzsáki-dűlőn – fekvő 0242, 0243/2-6 és 0243/8-12 

helyrajzi számú ingatlanokat érintő, kavics és homok ásványi nyersanyagokra vonatkozó 

 

á s vá n y i  ny er sa n y a g - k ut a t ás  e n ge d é l y ez é se  i r á n t i  
k é r e l m et  e l u tas í t j a .  

 

2. A Bányafelügyelet által 2016. június 23-án PBK/1385-7/2016 iktatószám alatt kibocsátott függő hatályú 

döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy a 

hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta meg. 

 

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

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához 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  
 

 A budapesti székhelyű LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 2016. június 17-én ásványi nyersanyag-

kutatás engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál. A kérelemben Egységes Országos 

Vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátákkal körülhatárolt „Berzence, Buzsáki-dűlő – kavics, homok” 

elnevezésű kutatási terület a Somogy megyei Berzence település külterületén fekvő 0242, 0243/2-6 és 

0243/8-12 helyrajzi számú ingatlanokat érinti. 

 

 A beadvány és mellékleteinek felülvizsgálata során a Bányafelügyelet megállapította, hogy a kérelem 

megfelel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 

203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. § (1) és (2) bekezdéseiben előírtaknak, 

valamint a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. igazolta a bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának megfizetését. 

Jogerőre emelkedett: 
2016. július 11-én 
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 A Bányafelügyelet a 2016. június 20-án kelt PBK/1385-2/2016 iktatószámú végzéssel – belföldi 

jogsegély kérelemmel – megkereste a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH) arra 

vonatkozóan, hogy a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. Bányavállalkozónak van-e a Bt. 5. § (4a) 

bekezdésének a) pontjában felsoroltak közül bármilyen tartozása, illetve hiánytalanul teljesítette-e az 5. § 

(4a) bekezdésének b) pontja szerinti bányajáradék bevallási- és befizetési kötelezettségét. A 

Bányafelügyelet az MBFH-tól 2016. június 24-én érkezett MBFH/1916-2/2016. számú végzésben foglaltak 

alapján megállapította, hogy a kérelmező LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft-nek koncessziós díj, 

bányászati bírság, vagy felügyeleti díj tartozása nincs, a kérelmező bányajáradék bevallására és annak 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségét teljesítette. 

 

 A Bányafelügyelet a rendelkezésre álló nyilvántartásokból nem tudta egyértelműen megállapítani a 

LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. kutatási jogosultságában álló összes kavics és homok ásványi 

nyersanyagra vonatkozó kutatási blokkok számát. Ezért, a tényállás teljes körű tisztázása érdekében, a 

2016. június 20-án kelt PBK/1385-3/2016 iktatószámú belföldi jogsegély kérelemmel megkereste a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal és a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályait. 

 

 Megállapítást nyert továbbá, hogy a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. kérelmében szereplő 

„Berzence, Buzsáki-dűlő – kavics, homok” elnevezésű kutatási terület teljes egésze fedésben van a MOL 

Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18, a továbbiakban: MOL 

Nyrt.) bányászati (kutatási) jogosultságában lévő „160. Felsőgóla” elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület 

egy részével. Ezért a Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése szerint, a 29. § (5) bekezdésének 

megfelelő tartalommal, a 2016. június 22-én kelt PBK/1385-6/2016 iktatószámú végzéssel értesítette a MOL 

Nyrt-t, mint ismert ügyfelet a bányahatósági eljárás megindításáról. 

 

 A Bányafelügyelet a társhatóságoknak küldött PBK/1385-3/2016 iktatószámú jogsegély kérelemre 

beérkezett adatok feldolgozását követően az alábbiakat állapította meg: 

 

 A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. Bányavállalkozó a kérelem előterjesztésének időpontjában – és 

a döntéshozatal napján is – az alábbi, 1-1 blokkra kiterjedő, kutatási jogokkal rendelkezik kavics és homok 

ásványi nyersanyagokra vonatkozóan: 

 

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály illetékességi területén: 

1. Az MBK/2474-2/2015. iktatószámú határozat alapján Hejőpapi település közigazgatási területén. 

2. A BO/15/492-2/2016. iktatószámú határozat alapján Ónod település közigazgatási területén. 

 

 A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály illetékességi területén: 

3. A BBK/1684-16/2015 iktatószámú határozat alapján Kiskunlacháza település közigazgatási 

területén. 

4. A BBK/2897-2/2015 iktatószámú határozat alapján Bugyi település közigazgatási területén. 

5. A BBK/2918-2/2015 iktatószámú határozat alapján Délegyháza település közigazgatási területén. 

6. A PE/V/448-2/2016 iktatószámú határozat alapján szintén Bugyi település közigazgatási területén. 

7. A PE/V/482-2/2016 iktatószámú határozat alapján Taksony település közigazgatási területén. 
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8. A PE/V/1284-2/2016 iktatószámú határozat alapján Dunavarsány település közigazgatási 

területén. 

 

 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály illetékességi területén: 

9. A VE-V/001/623-2/2016 iktatószámú határozat alapján Magyarlak, Csörötnek települések 

közigazgatási területén. 

10. A VE-V/001/624-2/2016 iktatószámú határozat alapján Csákánydoroszló település közigazgatási 

területén. 

 

 A rendelkezésre álló adatok, nyilvántartások és tájékoztatások szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

és a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály illetékességi területén a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. jelenleg nem rendelkezik kutatási 

engedélyen alapuló bányászati joggal. 

 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. 

(XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „A kutatási területet 

blokkokban kell megállapítani. A kutatási blokk térképi vetülete egyenes szakaszokkal határolt zárt sokszög. 

Vetületi határvonal lehet az országhatár, illetve más mesterséges objektum vagy természeti képződmény 

határvonala is. Egy kutatási területen belül minden blokk legalább egy határoló oldallal kell érintkezzen a 

szomszédos blokkal. 

Egy kutatási blokk területe legfeljebb 

a) szénhidrogének esetében 400 km
2
; 

b) szenek és bauxitfélék esetében 50 km
2
; 

c) érctartalmú ásványi nyersanyagok esetében 30 km
2
; 

d) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 8 km
2
 lehet. 

Azonos ásványi nyersanyagra – a szénhidrogének kivételével – egy bányavállalkozó egyidejűleg 

legfeljebb nyolc kutatási blokkon rendelkezhet kutatási joggal vagy kutatási engedéllyel.” 

 

 A fentiek alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy – tekintettel arra, hogy a kérelmező 

Bányavállalkozó már több is, mint nyolc blokkon rendelkezik kavics és homok nyersanyagokra vonatkozó 

kutatási joggal – a LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. kérelme nem teljesíthető, a kutatás engedélyezése 

jogszabályt sértene, ezért a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

 A LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a 

kérelem előterjesztésével egy időben igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen 

eljárásban az ügyintézési határidő 2016. július 14-én jár le. 

 

 A Bányafelügyelet a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1) bekezdésében 

és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg. 

 

 A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében és a rendelet 1. 

mellékletében foglaltakon alapul. 
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 A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 

bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2016. június 27. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Ihász Sándor 

bányafelügyeleti főmérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. LASSELSBERGER HUNGÁRIA Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 

2. Irattár. 

 

Tájékoztatásul: 

 

3. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL, Kutatás-Termelés Üzleti Támogatás, 

Hatósági Kapcsolatok és Működés Támogatás 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


