MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
BBK/3519-4/2013.
Üi: Kovács Lajos
Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály
: 373-1808
e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu

Jogerős: 2014. február 10-től

Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv módosítása
Lasselsberger Hungária Kft.
1239 Budapest
Grassalkovich út 255.

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Lasselsberger
Hungária Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.; továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a bányászati jogosultságában álló „Kiskunlacháza XVII. - homok, kavics” védnevű
bányatelken üzemelő
 LASBRA külfejtéses bányaüzem BBK/4261/18/2010. számú határozattal jóváhagyott,
2015. december 31-ig hatályos,
 YORKS külfejtéses bányaüzem BBK/1652/20/2010. számú határozattal jóváhagyott, a
BBK/946-15/2013. számú határozat kiadásával 2014. szeptember 30-ig hatályos
kitermelési műszaki üzemi tervének
módosítását jóváhagyja.
az alábbiak szerint:
 A hatályos tervtérképeken feltüntetett és a következő táblázatban megadott helyen, a
korábbi kutatás során lemélyített fúrások mellett, szónikus technológiával, minimum 5
maximum 9 ponton legfeljebb 12 m mélységű magfúrás végezhető.
Fúrás neve:
G-5
G-27
G-28
G-35
G-36
G-37
G-165
G-166
G-167
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
: -1591 Budapest, Pf. 310.
e-mail: bbk@mbfh.hu

EOV X (m)
208070,17
207439,87
207662,03
207238,53
207349,68
207460,84
207815,7
207880,3
207707,6

EOV Y (m)
651565,19
651223,23
651424,82
651445,13
651545,84
651656,56
651734,4
651843,2
651802,3

Z (mBf)
96,6
96,5
96,6
96,6
96,4
96,4
96,5
96,1
96,4
:

(06-1) 373-1800

:

(06-1) 373-1810
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 A tevékenységet a Geofizikai Szolgáltató Európa Kft. (1145 Budapest, Columbus u.
17-23.) végzi.
A BBK/4261/18/2010. számú, a BBK/1652/20/2010. számú és a BBK/946-15/2013. számú
határozatok egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen döntés – fellebbezési hiányában –
a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva
jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A
jogerőre emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet
élni.
A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(21.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A055” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés
igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. december 18-án kérelmet nyújtott be a „Kiskunlacháza XVII. homok, kavics” bányatelek működő LASBRA és YORKS bányaüzemek kitermelési műszaki
üzemi tervének módosítása ügyében a Bányakapitánysághoz. Kérelmében előadta, hogy
termeléspontosító kutatást kívánnak elvégezni, mivel a korábbi kutatási zárójelentések
eredményei és a jelenleg folyamatban lévő kitermelés adatai nincsenek összhangban a
homok-kavics arány tekintetében. A benyújtott műszaki leírás tartalmazza a korábbi
kutatófúrások nevét, koordinátáit, valamint az azok mellett tervezett magfúrások paramétereit,
technológiai ismertetését.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása tárgyában kiadott
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § ad lehetőséget a bányaüzemi kutatásra [(3)
bekezdés], így a kitermelés fenntartásához szükséges kutatási munkára [(3) bekezdés d) pont],
az ásványvagyon-gazdálkodási szempontból az ásványvagyon mennyiségi és minőségi
paramétereinek jobb megismerése érdekében tervezett kutatási tevékenységre [ha) pont].
A Bányakapitányság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2014. január 3-án a
kérelem megküldésével –tájékoztatta.
A Bányakapitányság a benyújtott dokumentáció tartalmának figyelembevételével a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 29. § (2) bekezdése alapján 2013. január 7-én értesítette az érintetteket az
eljárás megindításáról. Az érintettek az eljárás alatt a határozat meghozataláig a
Bányakapitányság részére nyilatkozatot nem küldtek.
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Az eljárás szakhatóság bevonását nem igényelte, mivel a módosítás kizárólag 9 db legfeljebb
12 m mélységű kutatófúrás lemélyítésére irányul - a szakhatóságok által szakkérdésük
tekintetében már elbírált - hatályos műszaki üzemi tervekben kitermelésre betervezett
területeken, a bányatelekkel lehatárolt térrészben.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
KTVF: 5470-3/2007. számú környezetvédelmi működési engedélye 2015. november 30-ig
érvényes.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a határozat
kiadásának időpontjában nem állt fent.
Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági
engedélyek beszerzése alól.
A Bányakapitányság az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az
alábbi jogszabályi előírásokra:
A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt.
III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés).
Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági
Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó előírásait
maradéktalanul be kell tartani.
A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése,
valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés és a Vhr. 14. § (3) bekezdés szerint
biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Budapest, 2014. január 14.

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:

Lőrincz György
osztályvezető
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