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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Pfadt Kavicsbánya Kft. 

(6090 Kunszentmiklós, Kossuth u. 54/b., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a 

jogosultságában álló „Kiskunlacháza VII. (Öregállás dűlő) - kavics” védnevű bányatelken 

üzemelő külfejtéses bányaüzem BBK/2406-16/2011. számon jóváhagyott, 2017. december 

31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervének módosítását 

 

jóváhagyja 
 

az alábbiak szerint. 

 

A 2015. és a 2016. évi kitermelésre tervezett területek lefejtési sorrendje felcserélődik. 

 

A BBK/2406-16/2011. számú, műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat egyéb rendelkezései 

továbbra is érvényben maradnak. 

 

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 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(21.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A055” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés 

igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó a „Kiskunlacháza VII. (Öregállás dűlő) - kavics” védnevű bányatelek 

bányaüzemének kitermelési műszaki üzemi terv módosítása ügyében 2014. november 11-én 

kérelmet nyújtott be a Bányakapitánysághoz. 

 

A Bányakapitányság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében 

foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély 
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iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról BBK/2804-3/2014. 

számú végzésével, a kérelem megküldésével –tájékoztatta. 

 

A Bányakapitányság a kérelem vizsgálatát követően megállapította, hogy a MÜT módosítás a 

2015. és a 2016. évi kitermelésre tervezett területek lefejtési sorrendjének megváltoztatására 

irányul. A Bányavállalkozó kérelmének indokolásában előadta, hogy a 2015. évi kitermelésre 

tervezett területen depózott nagy mennyiségű osztályozott homokot piaci okok miatt eddig 

nem tudták értékesíteni. A Bányakapitányság a kérelemben foglaltakkal egyetértett, 

jóváhagyásának akadálya nem volt. 

 

A műszaki üzemi terv módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, 

mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel. 

 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KF: 2873/96. számú 

határozatában kiadott, határozatlan időre szóló környezetvédelmi engedéllyel. 

 

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett 

bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen határozat 

kiadásának időpontjában nem állt fent. 

 

A Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 15. § alapján a 

kitermelési műszaki üzemi terv módosításáról a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól.  
 

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése, 

valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 27. § (4) bekezdés szerint biztosított jogkörében eljárva 

a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2014. november 26. 

 

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: 

 

 

Lőrincz György 

osztályvezető 

 

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli: 
1. Pfadt Kavicsbánya Kft. 6090 Kunszentmiklós, Kossuth u. 54/b.; számlával, tértivevénnyel 

2. Csovcsics László, xxxx 

3. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség; hivatali kapun  

4. Irattár 


