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Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet

09/18, 09/19 és 09/25 hrsz.-ú ingatlanokra

Telefon:06-512-322
Jogerős: 2015.05.04.

Email: erzsebet.csegoldi @mbfh.hu

KER-KÖZÉP Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Vésztő
619/4 hrsz. I. Őrház
5530
HATÁROZAT
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) kutatási engedélyt ad a KER-KÖZÉP
Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5530 Vésztő, 619/4 hrsz. I. Őrház a továbbiakban: Kérelmező)
részére Elek 09/15, 09/17, 09/18, 09/19 és 09/25 hrsz.-ú területekre a következők szerint:
1. A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:
a) I.számú kutatási blokk (09/17, 09/18, 09/19 és 09/25 hrsz.-ú ingatlanok):
Sarokpont

Y

X

száma

(m)

(m)

1.

820 058,49

134 215,81

2.

820 696,36

133 950,93

3.

820 675,02

133 881,80

4.

820 322,89

134 028,00

5.

820 335,49

134 063,23

6.

820 158,88

134 126,58

7.

820 038,57

133 795,88

8.

819 945,49

133 831,23

2

2

Kutatási terület nagysága: 0,079335 km (7 ha 9335 m )
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
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b) II.számú kutatási blokk (09/15 hrsz.-ú ingatlan):
Sarokpont

Y

X

száma

(m)

(m)

1.

819 922,39

133 753,27

2.

820 556,90

133 489,78

3.

820 547,89

133 459,31

4.

819 913,37

133 722,81

2

2

Kutatási terület nagysága: 0,021706 km ( 2 ha 1706 m )
2

2

A megkutatni tervezett terület nagysága összesen: 0,101041 km ( 10 ha 1041 m )
A kutatás tervezett alaplapjának szintje: +86,00 mBf
fedőlapjának szintje: +97,30 mBf
2. A kutatni tervezett nyersanyag:
- homok (kódszáma: 1453)
- vegyes kevert (kódszáma: 2312)
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Szolnoki Bányakapitánysághoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, (12.500.- Ft.) melyet a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
számlájára kell átutalással megfizetni. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának
megfizetését igazoló bizonylatot a fellebbezéshez mellékelni kell, melyen a tárgyat és az „A 0121”
kódszámot fel kell tüntetni.

INDOKOLÁS
A Kérelmező a Bányafelügyelethez 2015. április 23-án beérkezett kérelmében a tárgyi területre
kutatási engedélyt kért.
A Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján megállapította,
hogy a kérelmezőnek bányajáradék, bányászati bírság, vagy felügyeleti díj tartozása nincs, illetve a
bányavállalkozó számára a megállapított kutatási blokkok száma nem lépi túl a bányászatról szóló
1993.évi XLVIII. tv. (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 7. § (1)
bekezdésében megszabott, nyersanyagonként 8 blokkos határt. A kérelem a Vhr. 6. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakat kielégítette. Az előzőek szerint a kutatási engedély megadásának akadálya
nem volt. A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a Bt. 22. § (3) bekezdése alapján a kutatási
tevékenység csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki
üzemi terv jóváhagyását a kutatást engedélyező határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon
belül kezdeményezni kell a Bányafelügyeletnél.
A Vhr. 6/D. § (1) c) pontja alapján a kutatási műszaki üzemi terv szöveges részének tartalmaznia kell
a kutatás tervezett ütemezését (kifejezetten a kutatási tevékenységek időütemezését). A Bt. 22. § (8)
bekezdésében foglaltak szerint a kutatási jog megszűnik, ha a kutatási műszaki üzemi terv
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jóváhagyását határidőben nem kezdeményezik, illetve a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a
bányafelügyelet jogerősen és végrehajthatóan elutasította.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett.
A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A
fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a bányafelügyelet részére
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja elő.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta,
illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Szolnok, 2015.április 30.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr.Palicz András
bányakapitány,bányászati osztályvezető

Értesül:(tértivevénnyel)
1. KER-KÖZÉP Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 5530 Vésztő, 619/4 hrsz. I. Őrház
2.Irattár
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