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Jogerős: 2017. III.11.
HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a Szigetkavics Kft. (a továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére,
Délegyháza település külterületére, homok és kavics ásványi nyersanyagra szóló
kutatási engedélyt ad
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: 1453, 1460.
4./ A kutatási terület ismertetése: Délegyháza 090/4-66, 093/2-5,10-16, 0107/5-45,
097/2-7, 099/1-2, 0103/9, 23, 25, 26, 29-31, 38-45, 46, 0104/8-10, 12, 0110/6, 8, 9,
13-22, 24-25, 28-29, 0112/4 hrsz.
4.1./ A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben:
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4.2./ A kutatási terület nagysága: 246,6291 ha
4.3./ A kutatás alaplapja: + 80,00 mBf
A kutatás fedőlapja: + 100,80 mBf
A jelen határozattal a 2017. február 7-én kelt, PE/V/258-2/2017. számú függő hatályú
végzés hatályát veszti.
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 fellebbezéshez mellékelni kell a fellebbezés díja
(12 500.- Ft) befizetésének igazolását az A0111 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 2017. február 1-én kutatási engedély kérelmet terjesztett be a
Bányafelügyeletre.
A Bányafelügyelet 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. §-ában foglaltakat. A
Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította az alábbiakat:
A kutatási terület homok és kavics ásványi nyersanyag vonatkozásában nyílt
minősítésű. A Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj,
jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíjvagy bírságtartozása nincs. A Bányavállalkozónak nincs 5 éven belüli, neki
felróhatóan nem teljesített engedélyezett kutatási tevékenysége. A kutatási engedély
megadása már megállapított bányászati jogot nem sért, a területre bányatelek nincs
megállapítva. A Bányavállalkozó homok és kavics ásványi nyersanyag
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vonatkozásában egyidejűleg 8 darabnál kevesebb kutatási blokkra rendelkezik kutatási
engedéllyel.
A fentiek értelmében a kérelem a Bt. 5. § (4a) bekezdésének és a Vhr. 7. § (1)
bekezdésének előírásai szerint megfelel, így a kutatási engedély megadásának kizáró
oka nincs.
A Bt. 5. § (4) bekezdés alapján „a bányafelügyelet az engedélyt kiadását nem
tagadhatja meg, ha az engedély iránti kérelemben foglaltak a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek megfelelnek.”
A határozat rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
- az 1-4. pontban foglaltak a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján tett
ténymegállapítások.
A Bányafelügyelet a felhívja a Bányavállalkozó figyelmét az alábbiakra:
A tárgyi kutatási engedély birtokában konkrét bányászati vagy kutatási tevékenység
nem kezdhető meg a területen.
A Vhr. 6/E. (1) és (2) bekezdése alapján a kutatásra engedélyezett időtartamot a
kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozatban állapítja meg a Bányafelügyelet.
Ezt a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozat végrehajthatóvá válásának
napjától kell számítani.
A Bt. 22. § (8) bekezdés alapján 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.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
3. melléklete értelmében a kutatási műszaki üzemi terv engedélyezési eljárásába
szakhatóságként be kell vonni a honvédelmi hatóságot, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságot (vízvédelmi feladatkörben) és a települési önkormányzatok jegyzőit. A
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint a kutatási műszaki üzemi terv
engedélyezési eljárása során szakkérdésben nyilatkoznak a megyei kormányhivatalok
területileg illetékes járási hivatalai földvédelmi, örökségvédelmi és környezet-, illetve
természetvédelmi hatáskörben. A kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásához a
felsorolt szakhatóságok hozzájárulása is szükséges.
A kutatási engedély a kutatási területen a Bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az
ásványi nyersanyag kutatási műszaki üzemi terv benyújtására, a jóváhagyás
kezdeményezésére, a terv alapján végzett kutatásra és az elfogadott kutatási
zárójelentés alapján a bányatelek megállapításának kezdeményezésére. Ha a bánya-
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telek 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. Ezek a Bt. 22. § (2) és (5)
bekezdés, valamint a Bt. 26/A. § (1) bekezdés előírásai.
A Bányavállalkozó a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes
szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §-ban előírt, 1. számú
melléklete 2 pontja szerinti 25 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdésének előírása
biztosítja.
A Bányafelügyelet 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.
Budapest, 2017. február 17.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
Kapják:
- Szigetkavics Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
- Irattár
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