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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Kapirgálógép Kft. 

(székhely: 2021 Tahitótfalu, Béke út 79., a továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában 

álló „Szada I. – homok” védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses bányaüzem 2015. 

december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervének módosítását 

 

jóváhagyja 
 

az alábbiak szerint. 

 

A bányaüzem területe a tervezett inert hulladékkezelő telep bányatelket érintő területével 

csökken. A módosult bányaüzem sarokpontjai EOV rendszerben: 

 

Sarokpont száma, jele Y (m) X (m) Z (m) 

1 668049,47 251842,02 199,90 

4 667613,19 251529,51 210,00 

3 667536,95 251637,13 206,90 

A 667844,47 251857,13 197,22 

B 667873,14 251820,47 197,31 

C 668003,24 251918,86 198,02 

D 668001,66 251920,56 198,02 

E 668021,12 251935,14 198,13 

 

 

A BBK/2642-16/2011. számú, műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat 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.  

Jogerős: 2013. december 9-től 
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A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(9.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A053” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés 

igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó kérelmet nyújtott be a „Szada I. – homok” védnevű 

bányatelek bányaüzemére vonatkozóan a BBK/2642-16/2011. számú határozattal jóváhagyott 

kitermelési MÜT módosítása ügyében. 

 

A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § alapján értesítette az érintett ügyfelet az eljárás 

megindításáról. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2013. október 21-én 

hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, a hiánypótlás teljes körűen 2013. november 8-

án teljesült.  

 

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

kizárólag a bányaüzem területének csökkentésére vonatkozik. A Bányavállalkozó a 

bányaüzemből kivett területen a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség engedélyével inert hulladékkezelő és hasznosító telep működését 

tervezi, ezzel indokolta a bányaüzemi terület módosítását. 

 

A Bányakapitányság eljárása során mellőzte a szakhatóságok megkeresését, mivel a 

tervmódosítás új szakkérdés elbírálását nem igényli. 

 

A Bányakapitányság a benyújtott kérelem figyelembevételével, a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 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 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) - (5) 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, 2013. november 20. 

 

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: 

 

 

 

Lőrincz György 

osztályvezető 


