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       Jogerőssé vált: 2018. október 14-én  

HATÁROZAT 

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: 

Bányafelügyelet) Reiner György (xxxx) kérelmére, Bugyi külterületére 

k u t a t á s i  e n g e d é l y t  a d  

az alábbiak szerint: 

 

1. A kutatás jogosítottja: Reiner György 

                                        xxxx 

2. A kutatásra tervezett ásványi nyersanyag megnevezése és nyilvántartási kódszámai: 

 

csoport/alcsoport kód 

homok 1453 

kavics 1460 

   

3. A kutatási terület ismertetése:  

 

3. 1. A kutatási területtel érintett helyrajzi szám:  

   Bugyi 01110/63 hrsz.  

 

3.2. A kutatási terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

Töréspont Y (m) X (m) 

1 656 062,67 205 483,82 

2 656 155,59 205 560,14 

3 656 220,49 205 557,69 

4 656 292,06 205 534,19 

5 656 509,47 205 458,67 

6 656 859,20 205 289,76 

7 656 948,37 205 204,45 

8 656 753,70 205 033,14 

9 656 585,73 204 923,44 

10 656 312,76 205 216,05 

11 656 151,12 205 387,20 
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3.3. A kutatás alaplapja: + 76,0 mBf. 

       A kutatás fedőlapja: + 96,0 mBf. 

 

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

Szolgálathoz címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az 

elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (12 500 Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és 

az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A0111 kódszámot fel kell tüntetni. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről 

az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 

INDOKOLÁS 

Reiner György (xxxx, a továbbiakban: Bányavállalkozó) 2018. augusztus 31-én kutatási 

engedély kérelmet terjesztett be a Bányafelügyeletre.  

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a tervdokumentáció megfelelt bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény (Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. 

rendelet (Vhr.) 6. § előírásainak.  

A kutatási terület homok, kavics ásványi nyersanyag vonatkozásában nyílt minősítésű. A 

Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható 

kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása nincs. A 

Bányavállalkozónak nincs 5 éven belüli, neki felróhatóan nem teljesített engedélyezett 

kutatási tevékenysége, a Bányafelügyelet a Bányavállalkozónak 5 éven belül nem fogadott el 

kutatási zárójelentést ugyanarra a területre.  A kutatási engedély megadása már megállapított 

bányászati jogot nem sért, a területre bányatelek nincs megállapítva. A fentiek alapján a 

Bányafelügyelet a kutatási engedélyt megadja.  

A Bányafelügyelet a felhívja a Bányavállalkozó figyelmét az alábbiakra: 

A Bt. 22.§ (8) bekezdés alapján a kutatási engedély megszűnik, ha a jogosult a kutatást 

engedélyező határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki 

üzemi terv jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kérelmezi, illetve a műszaki üzemi terv 

jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet véglegessé vált határozatában elutasította. 

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 megfizette. 

A jelen határozattal a 2018. szeptember 3-án kelt, PE/V/2594-2/2018. számú függő hatályú 

végzés hatályát veszti. 
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A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a 2016. évi CL. törvény 112. § és 118. § (1)-(3) 

bekezdése alapján biztosította. 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a 43. § (1) bekezdésben 

valamint a 161/2017. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, 

illetékessége a 161/2017. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 19. 

 

  

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 Pályi György 

 bányakapitány 

 

 

 

 

Kapja: 

1. Reiner György, xxxx (tértivevény) 

2. Irattár 


