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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Lasselsberger Hungária Termelő és Kereskedelmi Kft. 

(1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati 

jogosultságában álló „Kiskunlacháza XVIII. - homok, kavics” védnevű bányatelken működő külfejtéses 

bányaüzem BBK/2785-22/2014. számú határozattal jóváhagyott, 2019. december 31-ig hatályos 

kitermelési műszaki üzemi tervének teljesítési határidejét 

2020. november 15-ig meghosszabbítja. 

A BBK/2785-22/2014. számú határozat egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 

 

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 Bányafelügyelet külön értesítést nem küld. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.  

A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, amelyet a fellebbezésre felragasztva kell leróni. 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó 2016. október 27-én kérelmet nyújtott be a bányászati jogában álló „Kiskunlacháza 

XVIII. - homok, kavics” bányatelken működő bányaüzem vonatkozásában, a műszaki üzemi tervet 

jóváhagyó BBK/2785-22/2014. számú határozatban a bányászati tevékenység végzésére 

engedélyezett időtartam - BBK/1617-4/2015. számú felfüggesztés időtartamával történő - 

meghosszabbítása ügyében. 

A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § 

(2a) bekezdése szerint értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt 

a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal. 

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2016. november 2-án kelt 

végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2016. 

november 17-én teljesült. 
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A Bt. 5. § (5) bekezdése szerint: az e törvény alapján engedélyköteles bányászati tevékenységre 

vonatkozó jogvesztő határidőbe, illetve a bányászati tevékenység végzésére engedélyezett 

időtartamba nem számít bele az a kieső időtartam, amely – a hatóságnak az eljárás lefolytatásával 

összefüggő, az arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti 

időtartamot ide nem értve – a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy 

mulasztása miatt következett be. A kiesés okát a bányavállalkozónak kell igazolnia. 

A Bányavállalkozó kérelmében hivatkozott a bánya területére vonatkozó környezetvédelmi engedély 

kiadására irányuló új eljárás jogerős lezárásáig történő, BBK/1617-4/2015. számon kiadott, a hatályos 

műszaki üzemi tervének végrehajtását felfüggesztő végzésére. A végzést a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megsemmisítette és új eljárásra utasította a 

Bányafelügyeletet.  

A Bányafelügyelet az új eljárásban BBK/2461-1/2015. számú határozatával a jóváhagyott kitermelési 

műszaki üzemi terv alapján folytatott bányászati tevékenység végzését felfüggesztette. A Hivatal - 

fellebbezést követően - MBFH/2455-2/2015 számú határozatával jóváhagyta a Bányafelügyelet 

döntését, amely II. fokú határozat a közléssel 2015. december 4-én jogerőre emelkedett. 

A Bányafelügyelet BBK/2461-6/2015. számú, 2016. október 19-től jogerős döntésével megszüntette a 

felfüggesztést. 

Fentiek alapján a hatóság Bt. 5. § (5) bekezdés szerinti döntése, a tevékenység végzésének 

felfüggesztése 2015. december 4. és 2016. október 19. között, összesen 320 napig volt 

érvényben. A teljesítési határidő meghosszabbításának számítását ez az adat képezi. 

A teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló eljárás szakhatóság bevonását, szakkérdés 

vizsgálatát nem igényelte, mivel a bányaművelés a szakhatóságok által korábban már elbírált 

feltételek mellett folytatható tovább. 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre áll az OKTF-KP/7441-12/2016. számú II. fokú határozattal 

felülvizsgált PE/KTF/1457-38/2016. számú, 2024. július 31-ig érvényes környezetvédelmi engedély. 

A Bányafelügyelet 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 illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő. 

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

Budapest, 2016. december 1. 

 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
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A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli: 

1. Lasselsberger Hungária Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 255. tértivevénnyel 

2. Sápiné Józan Judit Eszter, xxxx 

3. Őrsi Kálmán, xxxx 

4. Hadnagy Zoltán, xxxx 

5. Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. (jelzálog jog) 

6. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (kisajátítási eljárás) 

7. Dr. Orsolyák Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 
 
E-mail-ben:  

8. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

9. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala (földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog) 
 

10. Irattár. 


