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HATÁROZAT 
 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Komjáti Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. (2766 Tápiószele, Ceglédi út 40.; továbbiakban: Bányavállalkozó) 

bányászati jogosultságában álló Tápiógyörgye II. - agyag védnevű bányatelket megállapító, a 

Szolnoki Bányakapitányság részéről 4207/1995. számon kiadott határozat rendelkező 

részének 3.2. pontját, a bányatelek határvonal 1.- 4. töréspontjait és a rendelkező résznek a 

3.4. pontját a bányatelek területe vonatkozásában 

 

kijavítja, 

 

az alábbiak szerint: 

 

3.2. 

Töréspont 

sorszáma 

EOV koordináta 

Y(m) X(m) 

1. 719 293,9 222 424,3 

2. 719 491,7 222 555,8 

3. 719 691,0 222 273,6 

4. 719 493,2 222 142,1 

 

3.4. 

 

A bányatelek területe:  8 ha 2011 m
2
 

 

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányság iratvizsgálat során megállapította, hogy a Tápiógyörgye II. - agyag 

védnevű bányatelket megállapító 4207/1995. számú határozat rendelkező részének 3.2. 

pontjában a bányatelek határvonal 1.- 4. töréspontja hibásan számított EOV Y és EOV X 
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értékkel és ebből következően a 3.4. pontjában a bányatelek területe is hibásan számított 

értékkel szerepel. Az eredeti bányatelek dokumentáció műszaki leírása is hibásan tünteti fel az 

érintett töréspontok EOV Y és EOV X koordinátáit, de a mellékletét képező bányatelek térkép 

a fenti határozatban megjelölt ingatlanok határvonalához illeszkedően, helyesen ábrázolja a 

bányatelek határvonalát. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 81/A. § (1) bekezdés alapján, ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, 

illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - 

kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a 

költségviselési kötelezettségre és a (2) bekezdés c) pont alapján a kijavítást a hatóság kijavító 

döntés meghozatalával teljesíti. 

 

A Bányakapitányság a nyilvánvaló hibás számítást a rendelkező részben foglaltak szerint 

javította ki. 

 

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja hatáskörében eljárva a Ket. 

72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2013. március 13. 
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