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HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kapirgálógép Kft. (2021 Tahitótfalu, Béke utca 79.; Cg.
13-09-126929; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati jogosultságában álló
„Szada I. - homok” védnevű bányatelket a bányatelek alaplapjának süllyesztésével
módosítja
a következők szerint:
1. A bányatelek:
1.1.Védneve: „Szada I. - homok”
1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:
homok (MBFH-kódja: 1453)
1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés
1.4. Földrajzi helye:
Pest megye, Szada település külterületén: a 0107/350-351, 0107/956-959 hrsz.-ú ingatlanok
egy részén, az 1.5. pontban EOV koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.
1.5. Határvonalának koordinátái EOV rendszer szerint a bányatelek módosítás után (nem
változott):
Határvonal
töréspontjai

EOV

Magasság Balti
felett Z (mBf)

Y(m)

X(m)

1

668049,47

251842,02

199,9

2

668009,01

251974,91

198,3

3

667536,95

251637,13

206,9

4

667613,19

251529,51

210,0

1.6 Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága
Fedőlap:
Alaplap:

210,0 mBf
194,0 mBf (módosítás előtt: 198,0 mBf)
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1.7. Területe: 70 3588 m (nem változott)
1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:


Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben
lekötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező részére csatolt önálló melléklet
tartalmazza, amely üzleti titkot képez.



A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra
vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

A Bányafelügyelet jogelődje, a Budapesti Bányakapitányság részéről kiadott, BBK/1959-15/2011.
számú bányatelek határozatban megállapított határpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező
részének 3.2. pontjában új határpilléreket jelöl ki.
2. A bányatelek jogosítottjának adatai:
Neve: Kapirgálógép Kft.
Székhelye: 2021 Tahitótfalu, Béke utca 79.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-126929
3. Határ- és védőpillérek:
3.1. Védendő létesítmények a bányatelken belül és a bányatelek határán kívül nincsenek, emiatt
védőpillér kijelölésére nem kerül sor.
3.2. Határpillérek méretezése:
A Bányafelügyelet határpilléreket jelöl ki a műszaki leírásban megadott méretekkel az alábbiak
szerint:
R (határpillér vízszintes vetületi szélessége) = pv + H ctg(β–Δβ) [m]
pv (védősáv) [m]
H = határpillér magassága [m]
β (határszög) = 33°
Δβ (határszög biztonsági tényezője) = 3°
β–∆β (korrigált határszög) = 30
A Bányafelügyelet a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek határ mentén az 5 m-es
védősáv terepfelszínen lévő vonalához 30°-os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel
csatlakozóan határpillért jelöl ki.
A határpillér a bányatelek alaplapjáig terjed.
4. Igénybevételi ütemterv:
A bányatelek területével érintett ingatlanok mindegyikén megkezdődött a bányászati célú
igénybevétel, ezért új igénybevételi ütemterv elfogadása nem indokolt.
5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:
Az újrahasznosítási cél nem változott, a Bányafelügyelet azt továbbra is a biztonságos
állapotban visszahagyott, feltöltésre alkalmas állapot elérésében határozza meg.
6. A bánya minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.
7. Környezet- és természetvédelmi előírások:


KTF: 2543-4/2015. számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat előírásait be
kell tartani.
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A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a szennyezőanyagok földtani
közegbe kerülését.



A kitermelés során alkalmazott gépek, berendezések meghibásodása esetén, azok
javítása a munkaterületen nem történhet.



Az esetleges kárelhárításhoz szükséges anyagoknak, eszközöknek a helyszínen
rendelkezésre kell állniuk.



A munkálatok során megfelelő intézkedéseket kell tenni a diffúz levegőterhelés
minimalizálása érdekében.



A munkaterületről talajt és egyéb porképződést okozó anyagot, építési törmeléket
elszállítani csak ponyvával takart, vagy zárt szállítójárművel szabad.



A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető
legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.



A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával,
környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni.



A keletkező hulladékok érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy
egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át
hasznosításra/ártalmatlanításra. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő
engedélyének meglétéről.

8. Örökségvédelmi előírások:


A régészeti lelőhelyet a műszaki üzemi tervben foglaltaknak megfelelően el kell
kerülni.



Amennyiben a régészeti lelőhely területen állapotromlással járó tevékenység történne,
akkor az a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének
értelmében hatóságom engedélyével végezhető.



Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan
régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a Kötv. 24. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

9. A Bányafelügyelet egyéb rendelkezése:
A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon,
a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes
sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az
elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A bányatelek
jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és
folyamatos karbantartása.
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 esetén 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
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INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Szada I. - homok” védnevű bányatelek
módosítása ügyében 2015. április 21-én kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelet részére.
A Bányafelügyelet eljárása során - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatása alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó a nyilvántartás 2015. április 23-i adatai alapján 2015. I.
negyedévre bányajáradék önbevallási kötelezettségének nem tett eleget, ezért a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 5. § (4a) bekezdés értelmében a bányatelek módosítására irányuló
kérelmet BBK/916-3/2015. számú, 2015. április 27-én kelt határozatában elutasította.
A Bányavállalkozó a rendelkezésre álló határidőn belül fellebbezést nyújtott be a fenti határozattal
szemben, mellékelte a 2015. év első negyedévi bányajáradék átutalásának igazolását valamint a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett küldemény tértivevény másolatát. A Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal újabb tájékoztatása alapján már nem állt fenn a kérelem elutasításának
oka, ezért a Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a fellebbezett határozatot 2015. július 8-án
visszavonta BBK/916-6/2015. számon.
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. §
(2) - (2a) bekezdése szerint 2015. július 29-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás
megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal.
A Bányafelügyelet 2015. július 29-én kelt, BBK/916-9/2015. számú végzésében rendelkezett
igazgatási szolgáltatási díj és egyéb eljárási költség befizetésére. Az előírás 2015. augusztus 10-én
teljesült.
A Bányafelügyelet eljárása során BBK/916-11/2015. számú, 2015. október 21-én kelt végzésében
szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságokat. A Ket. 44. § (1)
bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság
jogszabályon alapuló állásfoglalásához.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2015. november 3-án érkezett, HHI/7084-1/2015. számú
végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiak szerint
indokolta:
„Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály BBK/91611/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Szada I. - homok” védnevű
bányatelek módosítása tárgyában.
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi
bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem
érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése
értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat
kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály a tértivevény szerint 2015. október 27-én vette át a szakhatósági megkeresést,
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szakhatósági állásfoglalása jelen határozat kiadása napjáig nem érkezett meg. A Bányafelügyelet a
szakhatóság hozzájárulását megadottnak tekinti a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
Szada Község Önkormányzata a tértivevény szerint 2015. október 26-án vette át a szakhatósági
megkeresést, szakhatósági állásfoglalása jelen határozat kiadása napjáig nem érkezett meg. A
Bányafelügyelet a szakhatóság hozzájárulását megadottnak tekinti a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja
alapján.
A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (Bt.) 26. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elbírálható volt. A benyújtott dokumentációt és
mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi
követelményeknek, ezért a bányatelek módosításának nincs akadálya.
A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:
 jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
 jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület
igénybevételére;
 a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok
tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló
építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése
előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
 a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme
érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a
művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal
más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület
használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
 a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
 külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt.
26/A. § (3) bekezdésének c) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a
bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi
jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének
kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a
bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem
kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését,
ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
 a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen
határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja
olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles
bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő
kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
 bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és
folytatni;
 a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a
Bányafelügyelethez bejelenteni;
 a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás
alá tartozik [53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].

A Bányafelügyelet a határozat rendelkező részének 1-5. pontjaiban a bányatelek alapadatait
rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.
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A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A bányatelek
megállapított 4200 kódszámú homok ásványi nyersanyaga jogszabályváltozást követően a Toth Olga
Sára földtani szakértő (FSZ-13/2010) által elkészített készletszámítás alapján 1453 kódszámú homok.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 3. pontja szerinti határpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve
a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a
Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt,
a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003.
(III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.
A rendelkező rész 4. pontját a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak
támasztják alá.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 5. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére vonatkozóan
jóváhagyta.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak
figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 7. pontjában a PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály szakkérdésre adott, 2015. november 10-én érkezett, PE/KTF/39433-2/2015. számú
szakvéleményében foglaltakat érvényesítette. A Főosztály véleményét az alábbiak szerint indokolta:
„Vizsgált szakkérdések:
A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a
tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdése.
A tervezett tevékenység által érintett Szada, 0107/350-352 hrsz.-ú ingatlanok országos
jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem
érintenek. Továbbá a tárgyi ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei,
valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet
által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érintenek.
Az ingatlanok az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt
országos ökológiai hálózat övezetét nem érintik.
A földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés kérdése.
A tevékenység során a földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos
anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne
szennyeződjön.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése.
A bánya zajvédelmi szempontú hatásterülete: a bányatelek központjától számított 112 m sugarú
kör. A hatásterületen védendő létesítmények nem találhatók.
A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése.
Tárgyi létesítmény a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt
levegőtisztaság-védelmi követelményeknek megfelel.
A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására
vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése.

6

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.
15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.
Megállapítom, hogy előírásaim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával tárgyi
bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdeket nem sért.
Tájékoztatom, hogy tárgyi bányatelekre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség (a Pest Megyei Kormányhivatal jogelődje) KTF: 2543-4/2015.
számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a Szada,
0107/350, 0107/351, 0107/956, 0107/957, 0107/958 és 0107/959 hrsz.-ú ingatlanokon a Szada
I. - homok védnevű bányatelek alaplapjának 4 méteres szintsüllyesztésével történő bővítésének
jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.”
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 8. pontjában az Érdi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály szakkérdésre adott, 2015. november 16-án érkezett, PE-06D/OR/14652/2015. számú szakvéleményében foglaltakat érvényesítette. Véleményét az alábbiak szerint
indokolta:
A kérelemhez csatolt dokumentációk áttekintése, során megállapítottam, hogy ugyan a
bányatelek a szomszédos — feltárásokkal igazolt — 26296 azonosító számú, Szada 6.,
Pusztaszentjakab nevű régészeti lelőhely területét nem érinti, a terület azonban a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 29. pontja értelmében régészeti érdekű
területnek minősül. Így a vizsgált területen régészeti emlékek előkerülése nem zárható ki. A
régészeti örökség elemei a Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti érdekű területekről is
csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, ezért a kérelem a rendelkező részben előírtak
betartásával engedélyezhető.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 9. pontjában foglaltakat a külszíni bányászati tevékenységek
Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írta elő,
mely szerint a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék
pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt
fenn.
Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek
beszerzése alól.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
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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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, 2015. november 30.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
osztályvezető

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli:
1.
2.
3.
4.
5.

Kapirgálógép Kft. 2022 Tahitótfalu, Erdész út 16.; melléklettel
Szedlacsek Imre Lajos, xxxx
MAVIR Zrt. 1031 Budapest, Anikó u. 4.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály 1443 Budapest, Pf.: 154.
Szada Község Önkormányzatának Jegyzője 2111 Dózsa György út 88.

E-mail-ben:
6. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu)
7. Érdi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (nagy.gabor@pmkh.hu)

Jogerőre emelkedés után:
8. Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2101 Gödöllő 1. Pf. 390. (záradékolt térképpel)
9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
10. Irattár
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