
 
 

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Ügyfélfogadás: :(06-1) 373-1800 

: 1591 Budapest, Pf.: 310. kedden 8-tól 12 óráig 

E-mail: bbk@mbfh.hu csütörtökön 14-től 15 óráig :(06-1) 373-1810 

  

MMAAGGYYAARR  BBÁÁNNYYÁÁSSZZAATTII  ÉÉSS  FFÖÖLLDDTTAANNII  HHIIVVAATTAALL  

BBUUDDAAPPEESSTTII  BBÁÁNNYYAAKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG  

I. sz: BBK/1277-4/2013                 
Üi: Kovácsné Szatmári Tünde                

 Földtani és Adattári Osztály 

 

 

Opris Sándor 

 

xxxx 

xxxx 

 

Jogerőssé vált: 2013. július 4-én 

 

Tárgy: Dunaharaszti 0120/22, 0121, 0122/1-10, 0197, 0198, 0201/1, 0201/3-7, 

0201/11-26, 0201/54-59 hrsz.-ú területekre szóló homok, kavics és átmeneti 

törmelékes nyersanyagokra szóló kutatási engedély 
 

 

 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Opris Sándor 

(továbbiakban: Kérelmező) kérelmére Dunaharaszti külterületére homok, kavics és 

átmeneti törmelékes nyersanyagokra szóló 

 

k u t a t á s i  e n g e d é l y t  a d  

 

az alábbiak szerint: 

 

1./ A kutatás jogosítottjának neve: Opris Sándor 

       címe: xxxx 

2./ A kutatásra tervezett ásványi nyersanyag: homok, kavics, átmeneti törmelékes 

nyersanyagok 

3./ A kutatási terület ismertetése: Dunaharaszti község külterületén, a településtől D-

re, kb. 1500 m-re található. Az érintett ingatlanok helyrajzi számai: Dunaharaszti: 

0120/22, 0121, 0122/1-10, 0197, 0198, 0201/1, 0201/3-7, 0201/11-26, 0201/54-

59. 

3.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

Töréspont 

száma 

EOV 

 Y (m) X (m) 

1 655 523,93 220 370,64 

2 655 720,90 220 212,75 

3 655 404,69 219 729,65 

4 655 544,34 219 628,88 

5 655 861,56 220 105,82 
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6 656 724,86 219 405,74 

7 656 578,01 219 228,74 

8 656 378,33 218 895,68 

9 656 153,23 218 460,23 

10 655 052,62 219 655,89 

 

3.2./ A kutatási terület nagysága: 139 ha 6935 m
2
 

3.3./ A kutatás fedőszintje: 101,3 mBf. 

     A kutatás talpszintje: 85,0 mBf.
 

4./ A kutatás módszerei: részletes földtani bejárás, régebbi kutatási eredmények újra 

feldolgozása, kutatófúrások mélyítése, laboratóriumi anyagvizsgálatok. 

5./ Az engedélyezett kutatási jog megszűnik, ha a jogosult ezen határozat 

végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a 

határozat végrehajtható. 

6./ A kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad 

az ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás 

kezdeményezésére, a terv alapján végzett kutatásra és az elfogadott kutatási 

zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának kezdeményezésére.  

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Budapesti 

Bányakapitánysághoz 2 pld.-ban kell beterjeszteni. A fellebbezéshez mellékelni kell a 

fellebbezés díja (12 500.- Ft) befizetésének igazolását az A0121 kódszám föltüntetése 

mellett. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára kell 

teljesíteni. 
 

INDOKOLÁS 

Opris Sándor 2013. április 11-én kutatási engedély iránti kérelmet terjesztett be a 

Bányakapitányságra. A Bányakapitányság megállapította, hogy a tervdokumentáció és 

mellékletei kielégítették a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6. § - ban 

foglaltakat. A kutatási terület homok, kavics és átmeneti törmelékes nyersanyagok 

vonatkozásában nyílt minősítésű. A Bányakapitányság nyilvántartása alapján 

megállapítható volt, hogy a kutatási engedély adása már megállapított bányászati jogot 

nem sért, a területre bányatelket nem fektettek. 

 

A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

- a 1-4. pontban foglaltak a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján tett 

ténymegállapítások. A 2. pont a tervhez képest ki lett bővítve az átmeneti 

törmelékes nyersanyagok csoportjával (ide tarozik a homokos kavics, 

kavicsos homok és az agyagos törmelék alcsoport) jogszabály változása 

miatt: az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, 

valamint az értékszámítás módjának maghatározásáról szóló 54/2008. (III. 

20.) Korm. rendelet. (A módosított jogszabály 2013. IV. 1-től hatályos.) 



 

 
BBK/1277-4/2013. 

 - 3/3 - 

- a 5. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (8) bekezdés írja elő, 

- a 6. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (2) bekezdés írja elő. 

 

A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása biztosítja. 

 

Az engedélyes a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 

szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. §-ban előírt, 2. számú melléklete „A” 

táblázatának 1.2 pontja szerinti 25 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A díj 

befizetéséről kiállított átutalási megbízást elküldte a Bányakapitányságnak. 

 

A Budapesti Bányakapitányság a Bt. 22. §-a alapján, a Bt. 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, 

a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet mellékletében megállapított illetékességgel adta 

ki. 

 

Budapest, 2013. június 12. 
 

 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

    bányakapitány  

 

Kapják:  

1. Címzett, (záradékolt melléklettel) tértivevénnyel 

2. Jogerőre emelkedés után: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

3. Irattár 
 

 

 


