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Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi
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meghosszabbítása.
BUSPED Kft.
2347 Bugyi,
Arany János u. 28/B.

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a BUSPED Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (2347 Bugyi, Arany János u. 28/B.; továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a bányászati jogosultságában álló „Bugyi VII. - kavics” védnevű bányatelken
üzemelő külfejtéses bányaüzem BBK/187/19/2009. számú határozattal jóváhagyott, 2013.
december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervének
teljesítési határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.
A BBK/187/19/2009. számú határozat egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen döntés – fellebbezési hiányában –
a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva
jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A
jogerőre emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld.
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 „A055” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés
igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
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INDOKOLÁS
A Kérelmező 2013. december 31-én kérelmet nyújtott be a „Bugyi VII. - kavics” bányatelek
kitermelési műszaki üzemi terve teljesítési határidejének meghosszabbítása ügyében 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
iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2014. január 8-án a
kérelem megküldésével –tájékoztatta.
A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § alapján 2014. január 8-án kelt végzésével értesítette
az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. Az érintettek az eljárás alatt a határozat
meghozataláig a Bányakapitányság részére nyilatkozatot nem küldtek.
A teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló eljárás szakhatóság bevonását nem
igényelte, mivel a bányaművelés a már szakhatóságok által elbírált feltételek mellett
folytatható 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 kérelemhez mellékelt BM-2013-Bu-7/MÜT-2014. nyt. számú
bányatérkép alapján a Bányavállalkozó nem vette igénybe a részére engedélyezett teljes
területet.
A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték rendelkezésre áll.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 15344-2/03. számú
környezetvédelmi engedélye a tevékenység megkezdésétől számított 10 évig érvényes. A
Bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a 14022/2003. számú, 2004. április 5-től
jogerős határozattal jóváhagyott MÜT alapján - nyilatkozata és a bányajáradék önbevallás
alapján - 2004. IV. negyedévben kezdte meg.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a határozat
kiadásának időpontjában nem állt fent.
Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági
engedélyek beszerzése alól.
A Bányakapitányság az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az
alábbi jogszabályi előírásokra:
A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt.
III. Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés).
Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági

- 2/3 -

BBK/3605-4/2013.

Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó előírásait
maradéktalanul be kell tartani.
A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.
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 Vhr. 14. § (3) 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. január 14.
Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:

Lőrincz György
osztályvezető
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