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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Lasselsberger Hungária Kft. (a
továbbiakban: Bányavállalkozó) Kiskunlacháza 0554/2; 0559/1; 0559/7 hrsz.-ú területére, a
Kiskunlacháza XVIII. – homok, kavics bányatelek tervezett bővítésére készült összefoglaló
kutatási zárójelentését
elfogadja.
1.1./ A kutatási és készletszámítási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben:
Sarokpont
száma
1
2
3
4
5
6
7

Y (m)

X (m)

652.047
652.673
652.349
651.824
651.914
651.900
651.782

205.674
204.888
204.619
205.192
205.265
205.298
205.487

1.2./ A kutatási terület nagysága: 42 ha 9526 m2
2./ Az ásványi nyersanyag számítás eredménye (m3)
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2.1./ Kavicsos homok
A számított földtani vagyon a kutatási területen az alábbi:
C2

xxxx m3

Az ásványi nyersanyag kódja kavicsos homok 1472.
2.2./ Homok
A számított földtani vagyon a kutatási területen az alábbi:
C2

xxxx m3

Az ásványi nyersanyag kódja homok 1453.
3./ A kutatási zárójelentést elfogadó határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását
követő 5 hónapon belül a bányavállalkozó a megkutatott területre bányatelek megállapítását
kezdeményezheti. Az 5 hónap időtartamba a környezetvédelmi engedélyezési eljárás időtartama
nem számít bele. Ha a bányatelek megállapítását a bányavállalkozó a jelzett időn belül nem
kezdeményezi, a megállapításához fűződő kizárólagos jogai megszűnnek.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Bányafelügyelethez 2
példányban kell beterjeszteni. A fellebbezés díja a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint felügyeleti díj fizetésének részletes
szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM. rendelet 1. számú melléklete alapján 17.000.- Ft a
rendelet 1.§ (2) bekezdés figyelembevételével. Ezt az összeget az eljárás megindításával
egyidejűen, az A0150 kódszám feltüntetésével kell a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) MNB 10032000-01417179 számú számlájára átutalni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2016. november 21-én benyújtott megkeresésében kérelmezte a tárgyi
kutatási zárójelentés elfogadását. A Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott, mert a tárgyi területre a Bányavállalkozó a BBK/243/2/2011. számú határozat
alapján kutatási engedéllyel, és a BBK/1684-16/2013. számú határozat alapján érvényes kutatási
műszaki üzemi tervvel rendelkezik, és a dokumentáció kielégítette a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 8.§
(2)–(4) bekezdésben foglalt követelményeket.
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A Bányavállalkozó a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban engedélyezett
határidőn belül hajtotta végre a kutatást. A tervezett fúrásokat lemélyítették, az ásványi
nyersanyag minősítéséhez szükséges szemcseeloszlási vizsgálatokat elvégezték. A
Bányavállalkozó a zárójelentést a Vhr. 8.§ (1) bekezdésben előírt, a kutatásra engedélyezett
időtartam lejártától számított 5 hónapon belül benyújtotta.
Az elvégzett fúrásos kutatás, az abból nyert minták vizsgálata, a kutatási terület mellett fekvő
Kiskunlacháza XVIII. – homok, kavics bányatelek bányászati tapasztalatai biztosítják az
ásványi nyersanyag mennyiségének, minőségének, a nyersanyagtelep bányaföldtani, vízföldtani
viszonyainak a bányatelek fektetéshez megfelelő szintű megismerését.
A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
-

-

Az 1. pontban foglaltak a beterjesztett dokumentáció alapján tett ténymegállapítások.
A 2. pontban foglaltak az ásványvagyon gazdálkodás alapjául szolgáló mennyiségi és
minőségi adatokat rögzítik. Az ásványi nyersanyag kódja az ásványi nyersanyagok és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának
meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján lett
pontosítva.
A 3. pontban foglaltakat a Bt. 26/A.§ (1) bekezdés írja elő.

A Bányavállalkozó a 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában előírt, 1.
számú mellékletében meghatározott 34.000.- forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség.
A Bányafelügyelet a Bt. 43.§ (1) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva határozatát a Ket.
71.§ (1) bekezdése alapján, a 276/2006. (XII.20) Korm. rendelet 1. mellékletében megállapított
illetékességgel adta ki.

Budapest, 2016. december 6.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
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