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Tárgy:  A „Berzence I. – kavics” védnevű bányatelek területét érintő kavics és homok ásványi 

nyersanyagokra vonatkozó kutatási engedély kérelem. 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.) 

bányavállalkozó kérelmére, a Somogy megyei Berzence település külterületét érintő, a „Berzence I. 

– kavics” védnevű bányatelek (amelynek bányászati jogosítottja a kérelmező) mélységi bővítését 

célzó ásványi nyersanyag-kutatást az alábbi megállapításokkal 

 

 

enged é l y e z i :  
 

 

1. A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését 

követően kutatható ásványi nyersanyagok neve: kavics és homok (valamint azok átmeneti 

törmelékes nyersanyagvariánsai). 

 

2. A Berzence település külterületét érintő kutatási területet alkotó blokk határvonalának 

törésponti koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

 A „Berzence I. – kavics” védnevű bányatelek talpsíkja alatti térrész: 

 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

A 500 347 96 105 

B 501 065 96 207 

C 501 256 95 437 

Jogerőre emelkedett: 
2014. március 15-én 
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D 501 354 94 615 

E 501 017 94 679 

F 500 619 94 329 

G 500 475 94 320 

H 500 402 94 653 

 

Területe: 1 419 839,50,0 m
2
, azaz 1,4198 km

2
. 

 

A kutatási területet fedő sík magassága: +102,0 m, Balti tengerszint felett. 

 

A kutatási terület talpsíkjának magassága: +90,0 m, Balti tengerszint felett. 

 

3. A kutatási engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező 

határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül 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. 

 

4. A Dráva-Kavics és Ingatlan Kft, a jelen határozattal engedélyezett kutatás jogosítottja – 

figyelemmel arra, hogy a kutatási terület egy része fedésben van a MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. a továbbiakban: MOL Nyrt.) 

bányavállalkozó bányászati jogosultságában lévő „160. Felsőgóla - szénhidrogén” elnevezésű 

kutatási területtel – a tevékenységét köteles a területen már bányászati joggal rendelkező 

bányavállalkozóval összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba, vagy 

ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalni. A kutatási engedélyt szerző fél 

köteles a megállapodást a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelméhez 

mellékelni. Megállapodás hiányában az együttműködés szükségességéről és tartalmáról a 

bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása során dönt. 

 

 

 A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, és a Pécsi Bányakapitánysághoz 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 12.500,- Ft. A kérelmező Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 

jogorvoslati kérelme esetén az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint, az általa a tárgyévben 

megfizetett felügyeleti díj összegét kell csökkenteni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának 

összegével. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A pécsi székhelyű Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 2014. február 12-én ásványi nyersanyag-

kutatási engedély iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelemben 

egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátákkal körülhatárolt, mintegy 1,4198 

km
2
 kiterjedésű kutatási terület a Somogy megyei Berzence település külterületén az alább felsorolt 

külterületi ingatlanokat érinti: 0201/2, 0201/4, 0201/6-7, 0202, 0203/1-3, 0204/1, 0204/2, 0205 és 

0206/1-2. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata során megállapította, hogy az tartalmazza: 
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 a kérelmező nevét (megnevezését), címét (székhelyét); 

 

 a kutatási terület közigazgatási megjelölését; 

 

 a kérelmezett kutatási területtel fedett földrészletek helyrajzi számait; 

 

 az igényelt területet határoló sokszög töréspontjainak Egységes Országos Vetületi (EOV) 

rendszerben meghatározott koordinátáit; 

 

 a kutatás mélységi lehatárolását; 

 

 a kutatni tervezett ásványi nyersanyagok megnevezését; 

 

A kérelemhez mellékelték: 

 

 a kutatásra tervezett terület és környékének 1:10.000-es méretarányú térképét EOV 

rendszerben, a térképen ábrázolva a kérelmezett kutatási terület (amely megegyezik a 

„Berzence I. – kavics” védnevű bányatelek területével) töréspontjait, azok számozását. 

 

 A Bányakapitányság mellékelten megküldi a kérelmező Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. részére 

az eljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számviteli bizonylatot, (amellyel 

kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat 

fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértékével csökkenteni kell). Az eljárás során 

egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézés határidejének lejárta 2014. március 

04. 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok 

tekintetében „nyílt” minősítésű. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján 

megállapította továbbá, hogy a kérelmező Dráva-Kavics és Ingatlan Kft-nek bányajáradék, 

bányászati bírság, vagy felügyeleti díj tartozása nincs, illetve a kutatási jogosultságában álló összes 

blokkok száma a kérelemmel együtt sem lépi túl a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 7. § (1) bekezdésében megszabott, nyersanyagonként 8 blokkos határt. 

 

 A beterjesztett kérelem és a Bányakapitányság nyilvántartásai alapján megállapítható volt, 

hogy a kutatásnak a rendelkező rész szerinti engedélyezése érinti ugyan a MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyrt. kutatási területre vonatkozóan már megállapított bányászati jogát, azonban – 

tekintettel arra, hogy más ásványi nyersanyagra vonatkozik – azt nem sérti. A rendelkező rész 4. 

pontjában rögzítetteket a Bányakapitányság a Bt. 22. § (10) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint 

írta elő. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontja szerint a Vhr. 6. § (1) bekezdésének b) 

pontja, a rendelkező rész 2. pontja szerint a Vhr. 6. § (1) bekezdésének a) pontja, a rendelkező rész 

3. pontja szerint a Bt. 22. § (8) bekezdése alapján döntött. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Vhr. 6. § (4) bekezdése szerint, a 

Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 22. § (1) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében 

megfogalmazott hatáskörében eljárva döntött az ásványi nyersanyag kutatás engedélyezéséről. 

 

 A kérelemre indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (4) 

bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. 
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 A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdésének 

da) pontjában foglaltaknak megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján 

állapította meg. 

 

 

Pécs, 2014. február 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számviteli bizonylat. 

 

 

Kapják: 

 

1. Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. 7634 Pécs, Nagyberki út 3. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


