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H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (a továbbiakban Bányafelügyelet) az SzMB Bányászati Kft. (a 

továbbiakban Bányavállalkozó) újrafelvételi kérelmére a tárgyban kiadott BBK/2389-

2/2015 számú elutasító határozatát visszavonja, s egyben Monor város külterületére 

agyag, kőzetliszt-kőzetiszap, lösz, homok és agyagos törmelék nyersanyagra a kutatást 

 

e n g e d é l y e z i ,  

 

kavics, homokos kavics és kavicsos homok nyersanyagra a kutatást 

 

n e m  e n g e d é l y e z i  

az alábbiak szerint: 

 

1./ A kutatás jogosítottjának neve: SzMB Bányászati Kft. 

                                              címe: 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21. 

 

2./ A kutatásra engedélyezett ásványi nyersanyag: képlékeny agyag-I, képlékeny agyag-

II, kőzetliszt-kőzetiszap, lösz, homok és agyagos törmelék. 

 

3./ Ásványi nyersanyag nyilvántartási kódszámok: 1418, 1419, 1422, 1440, 1453, 1473. 

 

4./ A kutatási terület ismertetése: Monor 096/162-169, 171-173, 184-185 hrsz.  

 

4.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont Y (m) X (m) 

1 683 364,87 224 207,12 

2 682 718,85 224 954,21 

3 683 005,66 225 202,16 

4 683 107,44 225 271,53 

5 683 262,00 225 126,62 

6 683 353,79 225 014,21 

7 683 435,71 224 847,33 

8 683 518,69 224 630,59 
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9 683 579,79 224 416,36 

10 683 600,72 224 329,14 

 

4.2./ A kutatási terület nagysága: 45 ha 7697 m
2
 

4.3./ Az ásványvagyon kutatás fedőlapja: + 205,00 mBf. 

                 Az ásványvagyon kutatás alaplapja: + 170,00 mBf. 

 

5./ A kutatás elvégzésének előzetes időtartama legföljebb négy év. A kutatásra 

engedélyezett időtartamot a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozatban 

állapítja meg a Bányakapitányság. A kutatásra engedélyezett időtartamot a kutatás 

műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozat végrehajthatóvá válásának napjától kell 

számítani.  

 

6./ A kutatási engedély megszűnik, ha a jogosult ezen határozat végrehajthatóságától 

számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a 

bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, illetve a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti 

kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a határozat 

végrehajtható. 

 

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

ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyatás 

kezdeményezésére, a terv alapján végzett kutatásra és az elfogadott kutatási zárójelentés 

alapján a bányatelek megállapításának kezdeményezésére. Ha a bányatelek 

megállapítását a bányavállalkozó a kutatás befejezését követő 5 hónapon belül nem 

kezdeményezi, a bányatelek 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 Budapesti Bánya-

kapitánysághoz 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 Bányavállalkozó 2015. október 7-én kutatási engedély kérelmet terjesztett be a 

Bányafelügyeletre. A Bányafelügyelet a BBK/2389-2/2015 számú határozatával a 

kutatási engedély kiadását elutasította, azzal az indokolással, hogy nyilvántartása alapján 

megállapítható, a kutatási engedély kiadása részleges területi átfedés miatt már 

megállapított bányászati jogot sért. 

A Bányavállalkozó ez év február 29-én az ügyben újrafelvételi kérelmet nyújtott be. 

Ebben kifogásolja kutatási engedély kérelme teljes egészében történő elutasítását. 2016. 

február 12-én ugyanis tudomására jutott, hogy a Top Sztráda Kft. (1164 Budapest, Cinke 
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u. 52.) részére előbb megállapított bányászati jog részben eltérő ásványi nyersanyagokra 

szólt. A Bányafelügyelet a kérelemnek helyt adott, és a Bányavállalkozó részére a 

kutatási engedélyt a Top Sztráda Kft. által nem kérvényezett ásványi nyersanyagokra 

megadta. 

 

A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják: 

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

ténymegállapítások; az ásványi nyersanyagok megnevezését és kódszámát a 

Bányafelügyelet az 54/2008. (III.20.) Korm.rendelet 1/a. melléklete alapján adta meg.  

 

- Az 5. pont rendelkezése a Vhr. 6/E. § (1) és (2) bekezdésének előírásán alapul. 

 

- A 6. pontban foglaltakat a Bt. 22. § (8) bekezdés írja elő. 

- A 7. pontban foglaltak a Bt. 22. § (2) és (5), valamint a Bt. 26/A. § (1) bekezdés 

előírásának megfelelően a bányatelek megállapítás feltételei.  

 

A Bányafelügyelet BBK/2389-2/2015 számú határozatát a Ket. 114. § (1) bekezdése 

alapján („ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a 

felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált 

döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja”), vonta vissza; jelen 

határozatával a kutatást a Vhr. 6. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak („kutatás nem 

engedélyezhető … a kérelmezett terület azon részére, vagy arra az ásványi 

nyersanyagra, amelyre vonatkozóan a jog megadása már megállapított bányászati jogot 

sértene”) figyelembe vételével engedélyezte. 

  

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

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

 

A Bányafelügyelet 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 mellékletében megállapított illetékességgel adta ki. 

 

 

Budapest, 2016. március 22. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Pályi György 

 bányakapitány 

 
Kapják: 

- SzMB Bányászati Kft. 2067 Szárliget, Gyöngyvirág u. 21. 

- Irattár 


