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H A T Á R O Z A T  
 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a DKI-Kostmann Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3. levelezési cím: 

7615 Pécs 15, Pf.: 9.) Bányavállalkozó 2016. augusztus 17-én előterjesztett, a Somogy megyei Berzence 

Nagyközség közigazgatási területét érintő, „Berzence, Kapitány-szállás” elnevezésű területre vonatkozó 

ásványi nyersanyag-kutatás engedély kérelmét 

 

e l u t as í t j a .  
 

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

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van 

helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 

12.500,- Ft. 

 

I N D O K O L Á S  
 

 A pécsi székhelyű DKI-Kostmann Kft. 2016. augusztus 17-én ásványi nyersanyag-kutatási engedély 

iránti kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályán. A kérelem a Somogy megyei Berzence Nagyközség 

külterületén fekvő 0203/3, 0206/1, 0207, 0208/1-10, és 0208/16-17 helyrajzi számú ingatlanokat érinti (a 

„Kapitány-szállás” elnevezésű területen). 

 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. 

(XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. § (3) bekezdésének c) pontja előírja, hogy kutatás nem 

engedélyezhető a kérelmezett terület azon részére vagy arra az ásványi nyersanyagra, amelyre 

vonatkozóan a jog megadása már megállapított bányászati jogot sértene. 

 

 A beadvány és mellékleteinek felülvizsgálata során a Bányafelügyelet megállapította, hogy a 

kérelemben Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátákkal körülhatárolt „Berzence, 

Kapitány-szállás” elnevezésű kutatási terület teljes mértékben fedi a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. (7634 

Pécs, Nagyberki út 3. levelezési cím: 7615 Pécs 15, Pf.: 9.) Bányavállalkozó részére a 2016. március 05-én 

jogerőre emelkedett PBK/283-6/2016 iktatószámú határozattal engedélyezett ásványi nyersanyag-kutatás 
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területét, valamint a DKI-Kostmann Kft. kérelmében felsorolt, kutatni kívánt ásványi nyersanyagok is 

megegyeznek a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. részére engedélyezettekkel. 

 

 A Bányafelügyelet a tényállás tisztázását követően megállapította, hogy a DKI-Kostmann Kft. részére a 

kutatás engedélyezése a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft. érvényes kutatási jogát sértené, ezért a Vhr. 6. § (3) 

bekezdésének c) pontjában előírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kutatási engedély iránti 

kérelem elutasításáról döntött. 

 

 A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a kérelem előterjesztésével egy 

időben igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő 

2016. szeptember 06-án jár le. 

 

 A Bányafelügyelet a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1) bekezdésében 

és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg. 

 

 A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében és a rendelet 1. 

mellékletében foglaltakon alapul. 

 

 A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját 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 1. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján állapította meg. 

 

Pécs, 2016. augusztus 22. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

Kormos Károly 
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1. DKI- Kostmann Kft. 7615 Pécs 15, Pf.: 9. 

2. Irattár. 
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


