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Tárgy: Bugyi VI. - kavics bányatelek 

kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési 

határidejének meghosszabbítása 

 

TESBU - Kavics Értékesítő és Fuvarozó Kft. 

 

2347 Bugyi, 

Kossuth Lajos u. 117. 

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a TESBU - Kavics 

Értékesítő és Fuvarozó Kft. (2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 117.; Bányavállalkozó) bányászati 

jogosultságában álló Bugyi VI. - kavics bányatelek 2011-2013. évi kitermelési műszaki üzemi 

terv teljesítési határidejének 2015. június 30-ig történő meghosszabbítását 

 

jóváhagyja 

 

az alábbiak szerint. 

 

1. A kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége 2014-2015. években: xxxx m
3
/év kavics. 

2. A Bányavállalkozó köteles a bányászati tevékenységével összefüggésben keletkezett és 

fennálló kötelezettségei pénzügyi fedezetére aktualizált költségtervet és a biztosítékadás 

módjára vonatkozó ajánlatot készíteni és a Bányakapitánysághoz benyújtani. 

Határidő: legkésőbb 2015. március 15. 

 

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

tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. november 14-én kérelmet nyújtott be a 

bányászati jogosultságában álló Bugyi VI.- kavics bányatelek 2011-2013. évi kitermelési 

műszaki üzemi terv teljesítési határidejének meghosszabbításának jóváhagyása céljából. 

 

A Bányakapitányság a benyújtott kérelem tartalmának figyelembevételével a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

29. § (3) bekezdése alapján 2013. november 19-án értesítette az érintetteket az eljárás 

megindításáról. Az érintettek az eljárás alatt a határozat meghozataláig a Bányakapitányság 

részére nyilatkozatot nem küldtek. 
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A Bányakapitányság a BBK/3210-5/2013. számon hiánypótlásra szólította fel a 

Bányavállalkozót, melynek előírások teljesülését a továbbiakban a Bányakapitányság 

elkülönült eljárás keretében fogja vizsgálni. A teljesítési határidő meghosszabbítására 

irányuló kérelem ezáltal elbírálhatóvá vált. 

 

A teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló eljárás szakhatóság bevonását nem 

igényelte, mivel a bányaművelés a már szakhatóságok által elbírált feltételek mellett üzemel 

tovább. 

 

A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása 

tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (3) bekezdése szerint 

vizsgálva a kérelmet, megállapította, hogy a teljesítési határidő módosítás kérelmének 

indokolása alapos, mert a Bányavállalkozó nem vette igénybe a részére engedélyezett 

területet. 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

KTVF: 6409-2/2009. számú határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki a 

Bányavállalkozó részére. A környezetvédelmi engedély 2015. június 30-ig érvényes. 

 

A Bányakapitányság rendelkezésének 1. pontját a meghosszabbítani kívánt műszaki üzemi 

terv és a környezetvédelmi engedély alapozza meg. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Bt. 41. § (7) 

bekezdése és a Vhr. 25. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Bányavállalkozó bányászati 

tevékenységből eredő kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére biztosíték adásáról 

határozott, amelyet a Bányavállalkozó a BBK/1899/8/2010. számon bankgaranciával igazolt. 

Mivel a beterjesztett bankgarancia a tájrendezési kötelezettség teljesítési - ideértve a 

hulladékkezelő létesítmények környezeti kárait és rehabilitációs munkálatait - időszakának 

vége előtt megszűnik, a Bányakapitányság a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkezett 

a biztosítékadásra vonatkozó következő ajánlat benyújtására. A Vhr. 25. § (8) bekezdésben 

foglaltak alapján a biztosíték igénybevételéről a bányafelügyelet végrehajtást elrendelő 

döntésben rendelkezhet. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Bányavállalkozó 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 megfizette. 

 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 

 

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

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

határozat kiadásának időpontjában nem állt fenn. 

 

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. 
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Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön 

értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre 

emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld. 

 

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

 

Budapest, 2013. december 13. 

 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

A Bányakapitányság a határozatot postai kézbesítés útján tértivevénnyel az alábbiakkal közli: 

1. Címzett 

2. Deli Istvánné, xxxx 

3. Kollár Mihályné, xxxx 

4. Bábel István, xxxx 

5. Kovács István, xxxx 
 

Hivatali Kapun: 
 

6. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

7. Irattár 


