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H A T Á R O Z A T  
 

 

 A Baranya megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az UNITRANSCOOP Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (9081 

Győrújbarát, Imre utca 41. rövidített elnevezése: UNITRANSCOOP Kft.) Bányavállalkozó által 2016. 

szeptember 26-án előterjesztett, a Somogy megyei Somogytúr település külterületén fekvő 09/24, 09/25, 

09/26 és 09/27 helyrajzi számú ingatlanokat érintő ásványi nyersanyag-kutatás iránti kérelmet 

 

 

e l u t as í t j a .  
 

 

 

 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 győrújbaráti székhelyű UNITRANSCOOP Kft. 2016. szeptember 26-án – e-mailben – 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 kutatási terület a Somogy megyei Somogytúr 

település külterületén fekvő 09/24, 09/25, 09/26 és 09/27 helyrajzi számú ingatlanokat érinti. 

 

Jogerőre emelkedett: 
2016. október 16-án 
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 Az UNITRANSCOOP Kft. által kutatni kívánt ásványi nyersanyagok (az ásványi nyersanyagok és a 

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint): „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „2. 

Kőzetliszt, iszap” csoport, „2. Kőzetliszt, kőzetiszap” alcsoport (kódja: 1422); „4. Lösz” csoport és 

alcsoport (kódja: 1440); „5. Homok” csoport, „3. Homok” alcsoport (kódja: 1453); „6. Kavics” csoport és 

alcsoport (kódja: 1460); „7. Átmeneti törmelékes nyersanyagok” csoport, „1. Homokos kavics” alcsoport 

(kódja: 1471); „2. Kavicsos homok” alcsoport (kódja: 1472); valamint „3. Agyagos törmelék” alcsoport 

(kódja: 1473). 

 

 A Bányafelügyelet a beadvány és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások és 

dokumentumok felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelemben 8 db. Egységes Országos Vetületi 

(EOV) rendszer szerinti törésponti koordinátával körülhatárolt, 0,3854 km
2
 nagyságú terület teljes egésze a 

DOLOMIT 2002 Kft. (8044 Kincsesbánya, belterület 2030 hrsz, levelezési cím: 8044 Kincsesbánya, Pf.: 7.)  

Bányavállalkozó jogosultságában lévő „Somogytúr” elnevezésű, mintegy 7,9985 km
2
 kiterjedésű kutatási 

területre esik. 

 

 A DOLOMIT 2002 Kft. részére a „Somogytúr” elnevezésű kutatási területen a Bányafelügyelet a 2016. 

augusztus 28-án jogerőre emelkedett PBK/1597-6/2016 iktatószámú határozattal engedélyezte „Képlékeny 

agyag – I.” (kódja: 1418); „Képlékeny agyag – II.” (kódja: 1419); „Kőzetliszt, kőzetiszap” (kódja: 1422); 

„Aleurolit” (iszapkő) (kódja: 1430); „Lösz” (kódja: 1440); „Nemes homok” (kódja: 1451); „Földpátos 

homok” (kódja: 1452); „Homok” (kódja: 1453); „Kavics” (kódja: 1460); „Homokos kavics” (kódja: 1471); 

„Kavicsos homok” (kódja: 1472); „Agyagos törmelék” (kódja: 1473); „Agyagmárga” (kódja: 1564); 

„Kevert ásványi nyersanyag I.” (kódja: 2311); valamint „Kevert ásványi nyersanyag II.” (kódja: 2312) 

ásványi nyersanyagok kutatását. 

 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (2) bekezdése értelmében az 

adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak 

kizárólagos jogot ad az ásványi nyersanyag-, illetve geotermikus energia-kutatási műszaki üzemi terv 

benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia 

jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés 

alapján a bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére. A Bt. 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 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. 

 

 Megállapítást nyert tehát, hogy az UNITRANSCOOP Kft. kérelmére az ásványi nyersanyag-kutatás 

engedélyezése jogszabályt sértene, valamint sértené a DOLOMIT 2002 Kft. kizárólagos bányászati jogát, 

ezért a Bányafelügyeletnek a kérelmet el kellett utasítania. 

 

 A kérelmező 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. október 17-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 (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg. 
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 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. 

 

 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. szeptember 27. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. UNITRANSCOOP Kft. 9081 Győrújbarát, Imre utca 41. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


