MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Ikt.: BBK/1869-2/2014.
Üi: Kovácsné Szatmári Tünde
Földtani és Adattári Osztály
: (06-1) 373-1812

Jogerős: 2015. március 11-től.

Tárgy: Kutatási engedély visszavonása.
HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban Bányakapitányság) a Kapirgálógép Kft.
(2021 Tahitótfalu, Béke u. 79.; a továbbiakban Bányavállalkozó) „Szada 0107/951-955,
0107/344-352 hrsz.” elnevezésű kutatási területen homok ásványi nyersanyagra szóló kutatási
engedélyét
visszavonja.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál két példányban benyújtható
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000.- Ft, ezt a fellebbezésen
illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó Szada 0107/951-955, 0107/344-352 hrsz.-ú területre a BBK/698-5/2012
számú határozattal adott kutatási jogadomány (kutatási engedély) alapján a BBK/306615/2012 számú határozattal jóváhagyott homok ásványi nyersanyag kutatására szóló kutatási
műszaki tervvel (MÜT) rendelkezik.
A kutatásra a MÜT-ben meghatározott időtartam egy év. A Bányakapitányság a kutatás
időarányos teljesítésének ellenőrzésére helyszíni szemlét tartott. Az erről készült BBK/5962/2014 iktatószámú jegyzőkönyv szerint a Bányavállalkozó addig azért nem kezdte meg a
kutatást, mert a kutatási terület ÉK-i sarkában megépült Magyar-Szlovák gázvezetéket
kiszolgáló kompresszor állomás és a gázvezeték védőpillére méretének tisztázása után
módosítani kívánja a kutatási műszaki üzemi tervét.
A Bányakapitányság előírta, hogy a Bányavállalkozó 30 napon belül tisztázza a védőpillérek
méretét és attól számított 15 napon belül nyújtsa be a kutatási MÜT módosítási
dokumentációt jóváhagyásra a Bányakapitányságra. A Bányavállalkozó nem nyújtotta be a
módosításra vonatkozó kérelmet.
A Bányakapitányság a BBK/1869-1/2014 iktatószámú végzésében 8 napon belüli
nyilatkozattételt kért a Bányavállalkozótól a kutatási MÜT teljesítéséről. A Bányavállalkozó a
végzésre nem reagált.
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A fentiekben foglaltakra tekintettel a Bányakapitányság a rendelkező rész szerint határozott,
az adományozott kutatási jogot (kutatási engedélyt) visszavonja.
A Bányakapitányság a döntését a Ket. 29. § (2) bekezdés a) pontja alapján adta ki. A
Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 22. § (9) bekezdés, illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet állapítja meg.
A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése írja elő.
Budapest, 2015. február 9.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
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