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Tárgy: Dunavarsány 030/4-7, 030/20-31, 030/50-55, 032/22-23 hrsz.-ú területeken homok és 

kavics ásványi nyersanyagra szóló kutatási engedély 

 

 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  
 

A Budapesti Bányakapitányság a Szigetkavics Kft. kérelmére Dunavarsány külterületére 

homok és kavics ásványi nyersanyagra 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: Szigetkavics Kft. 

                                              címe: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. 

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

3./ Ásványi nyersanyag nyilvántartási kódszám: 4200, 4300. 

4./ A kutatási terület ismertetése: Dunavarsány 030/4-7, 030/20-31, 030/50-55, 032/22-23 

hrsz.-ú terület.  

4.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont 

száma 

Koordináták 

 Y (m) X (m) 

  1 651 322,96 217 807,93 

  2 651 362,10 217 780,19 

  3 651 271,42 217 475,57 

  4 651 451,34 217 346,36 

  5 651 364,88 217 055,94 

  6 651 598,06 216 859,88 

  7 651 691,52 217 173,88 

  8 651 625,99 217 220,94 

  9 651 717,52 217 528,40 

  10 651 819,39 217 454,93 

  11 651 781,80 217 243,37 

  12 651 759,30 217 136,44 

  Jogerő: 2013. április 2-től 
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  13 651 704,03 216 853,34 

  14 651 687,61 216 855,79 

  15 651 668,76 216 753,43 

  16 651 666,69 216 732,87 

  17 651 641,39 216 591,49 

  18 651 610,27 216 428,45 

  19 651 600,68 216 378,37 

  20 651 587,20 216 319,44 

  21 651 579,16 216 291,70 

  22 651 465,40 216 381,17 

  23 651 409,89 216 310,57 

  24 650 986,67 216 652,91 

  25 650 987,10 216 675,47 

   

4.2./ A kutatási terület nagysága: 53 ha 9423 m
2
 

4.3./ Az ásványvagyon kutatás fedőlapja: +102,0 mBf 

 alaplapja: +90,0 mBf 

5./ A kutatás módszerei: korábbi kutatások adatainak begyűjtése, kutatófúrások mélyítése 

mintavételezéssel, geofizikai mérések, valamint anyagvizsgálat. 

6./ A kutatásra engedélyezett időtartamot a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó 

határozatban állapítja meg a Bányakapitányság. Ezt a kutatás műszaki üzemi tervét 

jóváhagyó határozat végrehajthatóvá válásának napjától kell számítani.  

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

végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kérelmezi, vagy a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a 

határozat végrehajtható.  

8./ A kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az 

ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás 

kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv 

alapján végzett kutatására és az elfogadott kutatási zárójelentés alapján a bányatelek 

megállapításának kezdeményezésére. Amennyiben a bányatelek megállapítását a 

bányavállalkozó a kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 5 hónapon belül nem kezdeményezi, a 

bányavállalkozó részére biztosított kutatási jog megszűnik.  

 

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 

A Szigetkavics Kft. 2013. január 25-én kutatási engedély kérelmet terjesztett be a 

Budapesti 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 és kavics ásványi nyersanyag vonatkozásában nyílt 

minősítésű. A Bányakapitányság nyilvántartása alapján megállapítható volt, hogy a 
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kutatási jog adományozása már megállapított bányászati jogot nem sért, a területre 

bányatelket sem fektettek. 

 

A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

- a 1-5. pontban foglaltak a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján tett 

ténymegállapítások, (Az ásványi nyersanyagok megnevezése és kódszáma az 

54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1/a. mellékletének megfelelően lett pontosítva. 

A sarokpont koordináták közül a vastagon szedett 3 és 4 töréspontokat is 

pontosítani kellett a Dunavarsány V. – kavics bányatelek sarokpont koordinátái 

alapján.) 

- a 6. pont rendelkezése a Vhr. 6/E. § (1) és (2) bekezdésének előírásán alapul, 

- a 7. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (8) bekezdés írja elő, 

- a 8. pontban foglaltak a Bt. 22. § (2) és (5), valamint a Bt. 26/A. § (1) bekezdés 

előírásának megfelelően a bányatelek megállapítás feltételei.  

 

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (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 mellékelte. 

 

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

a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megállapított illetékességgel adta ki. 

 

Megjegyzések: 

 A kérelmük első oldalán hivatkozott 1744/1995./Bá.K.5./ MBH közleményben 

közzétett kódrendszer 2006. szeptembertől nem alkalmazható az MBH elnökének 

18/102/2006. MBH tájékoztatása szerint.  

 Szintén az első oldalon hivatkozott 2040/1999. /X. 14./ MBH közlemény 2010-ben 

vissza lett vonva.  

 A Vhr/6. § 6. bekezdése már nem létezik. 

 A kérelem 3.1. pontjában Dunavarsány helyett Taksony szerepel. 

 

 
Budapest, 2013. március 12. 

 

 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

 

 

Kapják:  

1. Címzett, záradékolt melléklettel, tértivevénnyel 

2. Irattár 


