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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) BBK/319-15/2015.
számú határozatát kijavítja az alábbiak szerint:
A határozat rendelkező részének első bekezdésében tévesen írt „bányabezárási és
tájrendezési műszaki üzemi tervét” szövegrészt kijavítja „kitermelési műszaki üzemi
tervét” szövegrészre.
A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

INDOKOLÁS
A Bányakapitányság iratvizsgálat során megállapította, hogy BBK/319-15/2015. számú, a
„Bugyi IV. – homok, kavicsos homok” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó
műszaki üzemi tervét jóváhagyó határozatában elírás történt.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 3. § (2) bekezdése értelmében a közigazgatási hatóság hivatalból intézkedhet a
döntésének kijavításáról. A Ket. 81/A. § (1) bekezdése kimondja, ha a döntésben név-, számvagy 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. A Ket. 81/A. § (2) bekezdés c) pont szerint a kijavítást
a hatóság kijavító döntés meghozatalával teljesítheti.
A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A fellebbezés lehetőségét a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki.
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A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) 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, 2015. március 27.
Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:
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