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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a CHMS Konzorcium 

(1033 Budapest, Kórház u. 6-12.) képviselője a Colas Hungária Zrt. (1033 Budapest, Kórház 

u. 6-12.; konzorciumi tag; Cg.01-10-046401) kérelmére az Abony 0360/2-9 hrsz-ú 

ingatlanokon tervezett célkitermelőhely komplex műveleti tervét jóváhagyja, a 

célkitermelőhely létesítését  
 

engedélyezi 
 

a következők szerint: 

1. A célkitermelőhely: 

1.1. Nyilvántartási száma: „CBK-H-001/M4” 

 

1.2. Kitermelhető töltésanyaga: 

megnevezése: homok ásványi nyersanyag (MBFH-kódja: 1453) 

mennyisége: xxxx m
3
. 

A célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag az állam tulajdonában marad, felette a 

2.1. pontban meghatározott Engedélyes tulajdont nem szerez. A 

célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag kizárólag az M4 autópálya Abony - 

Fegyvernek I. építési szakasz 96+055 - 109+460 km közötti szakasz 

földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem 

hozható. 

1.3. Földrajzi helye: 

Pest Megye: 

Abony település külterületén: 0360/2-9 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy részén 

az 1.4. pontban EOV koordinátákkal lehatárolt területen fekszik. 

1.4. Határvonalának koordinátái EOV rendszer szerint: 

Határvonal 

töréspontjai 

EOV Magasság Balti 

felett Z (mBf) Y(m) X(m) 

1 726 615,56 207 785,69 88,70 

2 727 090,73 207 478,61 89,10 

3 727 070,22 207 377,46 89,70 

Jogerős: 2014. július 2-től 
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4 727 060,90 207 290,54 89,70 

5 727029,90 207 200,96 89,60 

6 726 998,84 207 121,40 89,20 

7 726 961,18 207 040,56 87,00 

8 726 797,23 207 024,91 87,00 

9 726 769,95 207 024,46 87,00 

10 726 708,15 207 039,75 87,01 

11 726 635,24 207 056,85 87,37 

12 726 580,46 207 073,45 87,68 

13 726 558,84 207 084,57 87,88 

14 726 530,12 207 102,38 88,17 

15 726 485,10 207 134,85 88,10 

16 726 477,95 207 142,57 87,92 

17 726 462,63 207 168,70 87,68 

18 726 406,17 207 276,21 88,15 

19 726 345,12 207 392,05 87,56 

20 726 340,31 207 409,12 87,52 

21 726 338,90 207 461,02 87,45 

22 726 338,70 207 532,10 87,41 

23 726 432,33 207 550,79 87,50 

24 726 471,59 207 569,64 87,30 

25 726 535,98 207 619,89 87,80 

1.5. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága 

Fedőlap: 91,87 mBf 

Alaplap: 86,75 mBf 

 

1.6. Területe: 375 923 m
2
  

 

2. A célkitermelőhely engedélyese és a tevékenységet végző: 

2.1. Engedélyes: CHMS Konzorcium (1033 Budapest, Kórház u. 6-12.) képviselője a 

Colas Hungária Zrt. (1033 Budapest, Kórház u. 6-12.; konzorciumi tag; Cg.01-10-

046401; adószám: 14811573-2-44) 

 

2.2. Tevékenységet végző: Mobil - Éptech Kft. (2030 Érd, 073/91 hrsz.; Cg.13-09-

142390; adószám: 23042030-2-13) 

 

3. Határ- és védőpillérek 

3.1.  Védendő létesítmények: 

A célkitermelőhely területén védendő létesítmény nincs. 

 

3.2.  Határpillér kijelölése: 
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A Bányakapitányság a célkitermelőhely határán kívüli, szomszédos ingatlanok 

védelmére a célkitermelőhely határvonala mentén 5 m-es védősávval és 30
o
-os 

rézsűszöggel - a célkitermelőhely alaplapjáig terjedően - határpillért jelöl ki.  

 

4. A célkitermelőhely 2015. június 30-ig üzemeltethető. 

5. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével összefüggő 

tevékenység szakmai felelőse: 

Felelős műszaki vezető: Varga László (lakcím: 2234 Maglód, Sugár u. 120.; eng. sz.: 

KB-PBK/1418-2/2013.) 

Felelős műszaki vezető helyettes: Szakál-Balogh László (lakcím: 2330 Dunaharaszti, 

Mindszenty J. u. 12.; eng. sz.: KB-BBK/2555-2/2013.) 

6. Egyéb rendelkezések: 

6.1. A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak annak módosítása alapján lehet, 

melyet a Bányakapitányságnál kell kérelmezni. 

6.2. A célkitermelőhely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során be kell tartani a 

külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 

18.) NFM rendelet előírásait. 

6.3. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 

tudomásszerzéstől számított 2 órán belül be kell jelenteni Bányakapitányság és a 

Magyar Bányászati és Földtani hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a 

következő munkanapon írásban is meg kell tenni az addig megismert tények és 

körülmények közlésével együtt. 

6.4. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségéről anyagmérleget kell 

készítenie, és azt a kitermelés befejezését követő 60 napon belül a Bányakapitányhoz 

meg kell küldenie. 

6.5. A tájrendezést legkésőbb 2015. június 30-ig el kell végezni a komplex műveleti 

tervnek megfelelően, a tájrendezés befejezését 30 napon belül be kell jelenteni a 

Bányakapitánysághoz, a megvalósult végállapotról elkészített térkép csatolásával. 

6.6. A kivitelezés földmunkáit csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A 

régészeti megfigyelést 15 nappal korábban a régészeti örökség és a műemléki 

értékvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet 

4. sz. melléklete szerinti tartalommal be kell jelenteni, annak elvégzését 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

6.7. A régészeti megfigyelés eredményeinek függvényében, amennyiben a beruházó a 

földkitermelésből nem vonja ki a régészeti lelőhelyet, a lelőhely területén megelőző 

feltárásra (próba illetve teljes felületű feltárásra) is sor kerülhet. 

6.8. A régészeti szakfeladatok elvégzésére az Engedélyesnek a feltárásra jogosult 

Ferenczy Múzeummal (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.) szerződést kell 

kötnie. 

6.9. A célkitermelőhely területére vonatkozóan Mézes Zoltán talajvédelmi szakértő által 

elkészített Sz-004/abony-0360-1-9-végleges/2014 számú talajvédelmi terv alapján a 

földrészleteken átlagosan 60 cm a mentésre érdemes humuszos feltalaj vastagsága. A 

humuszos feltalajt külön kell letermelni, majd a területen kell deponálni, a későbbi 

rekultivációig. 

6.10. A depóniát gyommentesen kell tartani, óvni kell a szennyeződéstől, illetve 

takarással, füvesítéssel vagy öntözéssel az erózió elleni védelmet is biztosítani kell. 
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6.11. Az ingatlanon lévő humuszvagyon letermelését szakaszosan kell elvégezni, a 

pontos elszámolás érdekében (letermelt mennyiség, deponálási hely) folyamatos 

nyilvántartást kell vezetni. 

6.12. A területről humuszos talajanyagot elszállítani tilos. 

6.13. A földmunkák során más mezőgazdasági területet a kitermelésre kerülő 

terméketlen altalaj vagy egyéb anyagok tárolására igénybe venni szigorúan tilos. 

6.14. A tervezett célkitermelőhely érinti a Málé-eret, illetve annak közvetlen határán 

tervezik megvalósítani. A létesítés és üzemeltetés során figyelembe kell venni a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet előírásait, különös tekintettel arra, hagy tilos felszíni vizekbe, illetve azok 

medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az 

engedélyezett vízilétesítményen bevezetett határértéknek megfelelő vagy határérték 

alatti e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

6.15. A felszín alatti vizek és földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak, 

különös tekintettel 10. § (2) bekezdésre, mi szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti 

anyagnak illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag 

keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése, 

kivéve az ideiglenes jelleggel, a műszaki üzemi tervben az adott nyersanyag 

bányászatához engedélyezett anyagot, illetve felszín alatti vízbe veszélyes anyagok 

közvetett bevezetése. 

6.16. Bármilyen környezetszennyezéssel kapcsolatos, földtani közeget, valamint 

vízfolyást érintő rendkívüli eseményről a Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell. 

 

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

Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet 

élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási 

szolgáltatási díjat (100.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A060” kódszámot fel kell 

tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az Engedélyes 2014. május 14-én kérelmet nyújtott be a Bányakapitányságra az Abony 

0360/2-9 hrsz-ú ingatlanokat érintő célkitermelőhely engedélyezése ügyében. 

 

A Bányakapitányság 2014. május 16-án kelt végzésében igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésére és a befizetési bizonylat megküldésére szólította fel az Engedélyest. Az előírás 

2014. május 29-én teljesült. 

 

A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § alapján 2014. május 16-án értesítette az érintett 

ügyfeleket az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt az ügyfelek nem éltek 

nyilatkozattételi jogukkal. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2014. május 19-én 

hiánypótlásra szólította fel az Engedélyest, amit teljeskörűen 2013. május 22-én teljesített. 

 

A Bányakapitányság eljárása során a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése alapján, BBK/1327-7/2014. számú 

végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste a megyei kormányhivatal 
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élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi szervét. A szakhatóság a megkeresést a 

tértivevény alapján 2014. május 30-án vette át, jelen határozat kiadásának napjáig nem 

érkezett meg szakhatósági állásfoglalása. A Bányakapitányság a szakhatóság hozzájárulását a 

Ket. 71. § (2) bekezdés b) pont alapján megadottnak tekinti. 

 

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről 

szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.) 17/C. § (1), (3)-(4) bekezdésében foglaltak 

érvényesülése érdekében a Bányakapitányság - belföldi jogsegély keretében - a vízügyi 

hatóság, környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, az érintett település jegyzője, a 

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság és az építésügyi és 

örökségvédelmi hivatal szakmai közreműködését kérte 2014. május 30-án kelt végzésében. 

 

Abony Város Jegyzőjétől 2014. június 23-án érkezett, 445-4/2014/TF számú szakmai 

vélemény helyi jelentőségű védett természeti terület érintettségét nem jelzi. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal Örökségvédelmi Osztály PE-06D/OR/1245-2/2014. számú előzetes nyilatkozata 

2014. június 23-án érkezett. A megkereséshez mellékelt, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 

Örökségvédelmi Központja által elkészített Előzetes Régészeti Dokumentáció tartalma 

alapján - nyilatkozata indokolásában - megállapította, hogy a beruházással érintett 

ingatlanokon két darab nyilvántartott régészeti lelőhely található: a 33302 azonosító számú 

Abony, Rózsás-dűlő II és a 33303 azonosító számú Abony, Rózsás-dűlő III. Előzetes 

nyilatkozatában foglaltakat a Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 6.6. - 6.8. 

pontjaiban érvényesítette. 

Nyilatkozatát a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. §, 19. §, 20. 

§, 20/A. §, 22. § és 24. §, valamint a régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet 21. §, 30. § és 44. § 

alapozza meg. 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága PEF/TO/703-2/2014. 

számú végzése 2014. június 26-án érkezett. Szakmai véleményét a következőkkel indokolta: 

A tervezett célkitermelőhely területek vonatkozásában lefolytatott földvédelmi eljárás során 

benyújtott Sz-004/abony-0360-1-9-végleges/2014 számú talajvédelmi terv alapján (készítette: 

Mézes Zoltán talajvédelmi szakértő, ny. sz. 024/2010) a célkitermelőhely területén jelentős, 

mintegy xxxx m
3
 mennyiségű humuszvagyon található. Tekintettel arra, hogy a megküldött 

komplex műveleti terv/végállapot térkép alapján a humuszvagyont a terület tájrendezéséhez, 

helyben kívánják felhasználni, a termőföld minősége érdekében a fenti előírások betartása 

feltétlenül szükséges. 

Végzését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. és 44 §-a, valamint a 

Ket. 26 § (1) bekezdés c) pontja alapján adta ki. A végzésben foglaltakat a Bányakapitányság 

a határozat rendelkező részének 6.9. - 6.13. pontjaiban érvényesítette. 

 

A Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. június 

26-én érkezett, 4502-2/2014. számú belföldi jogsegélyben adott szakvéleménye alapján az 

Abony 0360/2-9 hrsz.-ú ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem országos jelentőségű 

védett természeti területek, továbbá nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben 

sem, tehát nem Natura 2000 területek, valamint nem érintik ex-lege védett láp, szikes-tó, 

kunhalom területét sem. Művelési águk szántó. Az érintett ingatlanokon védett, fokozottan 

védett növény-, illetve állatfaj előfordulásáról nincs tudomásuk. A szakvélemény előírásait a 

Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 6.14. - 6.16. pontjaiban érvényesítette. 
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A Közép- Tisza- vidéki Vízügyi Hatóság 2014. június 27-én érkezett, KÖTIVH-2040-

003/2014. számú belföldi jogsegélye szerint az Abony 0360/2-9 hrsz.-ú ingatlanokon 

megvalósuló célkitermelőhely vízbázis védőterületét nem érinti.  

 

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján elbírálható volt. A benyújtott és hiánypótolt dokumentációt és mellékletét 

megvizsgálva a Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi 

követelményeknek, ezért a komplex műveleti terv jóváhagyásának, a célkitermelőhely 

engedélyezésének nincs akadálya. 

 

A Bányakapitányság a komplex műveleti terv és a fentiek alapján megállapítja: 

 A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

UVH/UH/67/0/2012. számú határozatával engedélyezte az M4 autópálya érintett 

szakaszának építését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. engedélyes részére. 

A NIF Zrt. a kivitelezési munkák elvégzésére szerződést kötött a Colas Hungária Zrt.-

vel. 

 Az anyagvizsgálati eredmények alapján a kitermelésre tervezett töltésanyag 

összetétele valamint a tervezett célkitermelőhely elhelyezkedése megfelel az Aptv. 

17/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak. 

 Mellékelték az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosainak ügyvéd által 

ellenjegyzett hozzájárulását. 

 Rendelkezésre áll a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási 

Földhivatala részéről kiadott, a termőföld végleges más célú hasznosítását 

engedélyező, 10.227/2014. számon javított, 10.165/2014. számú jogerős határozat. 

 A megnevezett felelős műszaki vezető és helyettes alkalmasságát a bányafelügyelet 

nyilvántartása igazolja. 

 A célkitermelőhely külfejtéses bányatelek területét vízbázisok védőterületét, védett 

természeti területet és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket nem érint. 

 A célkitermelőhely alaplapja (legnagyobb műveleti mélység) egy méternél jobban 

nem közelíti meg a megelőző 20 év átlagából számított maximális talajvízszintet. 

 

Az engedélyes a komplex műveleti tervben az alábbiakkal indokolta a célkitermelőhely 

létesítésének szükségességét: 

 Az autópálya földműveinek építéshez szükséges alapanyagok biztosítása a környéken 

elhelyezkedő és kitermelési engedéllyel rendelkező bányaterületekből (Abony II. – 

homok, Szolnok IX, X, XI – homok, Törökszentmiklós IV – homok) a rövid 

kivitelezésre rendelkezésre álló határidő és a nagy időarányos anyagigény miatt teljes 

körűen nem lehetséges. 

 Az alternatív anyagok beépíthetőségének lehetősége kizárt, mivel a térségben nem 

található salak- vagy pernyehányó, nincsenek jelentős bányászati vagy egyéb 

műveletekből visszahagyott meddő anyagok sem. Esetlegesen az építési – bontási 

másodnyersanyagok azok, amelyek beépítésével kalkulálni lehet, azonban ezek a 

nagytömegű töltéstestekbe nem kerülhetnek. 

 

A Bányakapitányság döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:  

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1. pontjában a célkitermelőhely 

alapadatait rögzítette a komplex műveleti terv adatai és az alább részletezett jogszabályi 

előírások figyelembevételével: 

az 1.1. pontot az Aptv. 17/C. § (2) bekezdés a) pontja, 

az 1.2. pontot az Aptv. 17/B. § (4) bekezdés c), f) pontjai, és 17/D. § (3) bekezdése, 

az 1.3 - 1.6. pontokat az Aptv. 17/B. § (4) bekezdés b) pontja támasztja alá. 
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A határozat rendelkező részének 2. pontjában az Engedélyes és a Tevékenységet végző adatait 

rögzítette a Bányakapitányság az Aptv. 17/B. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint. 

 

A 3. pontban a védendő létesítményekről és határpillér kijelöléséről történt rendelkezés az 

Aptv. 17/B. § (4) bekezdés j) pontja alapján, figyelemmel a védő- és határpillérek 

méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelettel kiadott Bányabiztonsági 

Szabályzatban foglaltakra. 

 

A 4. rendelkezést az Aptv. 17/B. § (4) bekezdés g) pontja támasztja alá, a rendelkező rész 5. 

pontját az Aptv. 17/B. § (2) bekezdés d) pontja indokolja. 

 

A határozat rendelkező részének 6.1. pontja az Aptv. 17/E. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

A 6.2. pont előírását az Aptv. 17/D. § (1) bekezdése indokolja. 

 

A Bányakapitányság 6.3. pontban az Aptv. 17/D. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével, a Bt. 43. § (3) bekezdésében biztosított műszaki-biztonsági és 

munkavédelmi hatáskörében a Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset 

bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat (9/2013. (III. 22.) NFM 

rendelet) 3. § alapján írta elő a bejelentési kötelezettséget. 

 

A 6.4. rendelkező pontban előírtakat az Aptv. 17/D. § (2) bekezdése és a Bt. 43. § (3) 

bekezdése támasztja alá. 

 

A 6.5. pontban foglaltakat Aptv. 17/D. § (4) bekezdése alapozza meg. 

 

A rendelkező rész 6.6. - 6.8. pontjait a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály PE-06D/OR/1245-

2/2014. számú előzetes nyilatkozatában foglaltak alapozzák meg. 

 

A rendelkező rész 6.9. - 6.13. pontjait a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága PEF/TO/703-2/2014. számú végzése indokolja. 

 

A rendelkező rész 6.14. - 6.16. pontjait a Közép- Tisza- vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 4502-2/2014. számú belföldi jogsegélyben adott 

szakvéleménye támasztja alá. 

 

A Bányakapitányság a hiánypótlás teljesítése után a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet 

és dokumentációt elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel az Engedélyes figyelmét: 
 

 jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

 a célkitermelőhelyen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károkat - az 

Aptv. 17/A. § (3) bekezdésében és a Bt. 37. § -ban foglaltakra tekintettel - az 

Engedélyes köteles megtéríteni; 

 az Aptv 17/E. § (1)-(2) bekezdése alapján ha a célkitermelőhely engedélyese, vagy 

megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben 

foglaltaktól eltérő módon vagy szabályellenesen gyakorolja, a bányafelügyelet az 

http://uj.jogtar.hu/#lbj84id1403517802692
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engedélyest, illetve a tevékenységet végzőt bírsággal sújthatja, és kötelezi a 

szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a 

tevékenységet végző tevékenységével veszélyhelyzetet idéz elő, a bányafelügyelet a 

tevékenység folytatását felfüggesztheti, ismételt esetben az engedélyt visszavonhatja és 

elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez már nem lehetséges, a 

tájrendezést. A bírság összegének felső határa 10 000 000 Ft. Ha a bírság kiszabásának 

alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett a kitűzött határidőre nem szünteti meg, a 

bírság ismételten kiszabható. Az ismételt bírság felső határa 30 000 000 Ft. 

 

Az Engedélyes a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint 

a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 

szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

 

A határozat elleni fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése 

alapján van lehetőség. 

Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM 

rendelet írja elő. 

 

A Bányakapitányság határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében 

eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg, illetékessége a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. 

mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2014. június 27. 

 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 
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