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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a
Gold Stone Kft. (a továbbiakban: Bányavállalkozó) Kiskunlacháza 0508/10-37 hrsz.-ú
területekre készült kutatási zárójelentését
elfogadja.
1.1./ A kutatási és készletszámítási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben:

Sarokpont
száma
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Y (m)

X (m)

654349,94
655008,19
655141,74
655224,36
655233,61
655382,40
655388,44
654831,08
654766,26
654518,70

206843,65
207349,06
207167,17
207060,53
207047,82
206843,53
206836,65
206408,69
206466,90
206690,48

1.2./ A kutatási terület nagysága: 48 ha 9116 m2
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2./ Az ásványi nyersanyag számítás eredménye (m3)
Kavicsos homok
A számított földtani vagyon a kutatási területen az alábbi:
C2

xxxx m3

Az ásványi nyersanyag kódja kavicsos homok 1472.
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 Szolgálatnak 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 Szolgálat
(1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) MNB 10032000-01417179 számú számlájára átutalni.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó 2017. június 27-én benyújtott megkeresésében kérelmezte a tárgyi kutatási
zárójelentés elfogadását. A Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint határozott,
mert a tárgyi területre a Bányavállalkozó a PE/V/4344-4/2012. számú határozat alapján kutatási
engedéllyel, és a PE/V/2692-15/2015. 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.
A Bányavállalkozó a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban engedélyezett
határidőn belül hajtotta végre a kutatást. A Bányavállalkozó egy 2008. évben végrehajtott
fúrásos kutatás kiegészítését végezte el a fedővastagság pontosítását célzó felszíni geofizikai
(szeizmikus) mérésekkel. A Bányavállalkozó a zárójelentést a Vhr. 8.§ (1) bekezdésben előírt, a
kutatásra engedélyezett időtartam lejártától számított 5 hónapon belül benyújtotta.
A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
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Az 1. pontban foglaltak a beterjesztett dokumentáció alapján tett ténymegállapítások.
A 2. pontban foglaltak az ásványvagyon gazdálkodás alapjául szolgáló mennyiségi és
minőségi adatokat rögzítik. A Bányafelügyelet megjegyzi, hogy a szemcseeloszlási
vizsgálatok alapján az ásványi nyersanyag az 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerint a kavicsos homok és a homok ásványi nyersanyag minőségi határán
van, de a Bányafelügyelet elfogadja a földtani szakértő kavicsos homok minősítését, és
azt, hogy a készletszámítás szempontjából egy tömbként kezelte az ásványi
nyersanyagot. Az ásványi nyersanyagként meghatározott összlet kb. 67%-a kavicsos
homoknak, kb. 33%-a homoknak (kavicsszórványos) minősíthető. A kavicsszórványos
homokrétegek közbetelepülése és azok vastagsága nem egységes, így a homok
különválasztása és mennyiségi meghatározása is pontatlansággal terhelt lenne. A
kitermelés során is keveredik a két anyag. A Bányafelügyelet a megkutatottsági
kategóriát a földtani szakértő megállapítása alapján C2 szintűnek fogadja el.
A 3. pontban foglaltakat a Bt. 26/A.§ (1) bekezdés írja elő.

A Bányafelügyelet megjegyzi, hogy a kutatási zárójelentés a humuszos feltalaj (termőtalaj),
valamint az ipari hasznosításra nem alkalmas fedő meddő mennyiségét is meghatározta. A
termőtalaj xxxx m3, a fedő meddő agyagos, homokos kőzetliszt xxxx m3.
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, 2017. július 20.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
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