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Jogerőssé vált: 2018. február 7-én 

HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

STONEMINE Bányászati és Szolgáltató Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.; a továbbiakban: 

Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati jogosultságában álló „Budakalász III. - édesvízi mészkő” 

védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem BBK/1314-19/2015. számú határozattal 

jóváhagyott, 2017. december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervének teljesítési határidejét  

2019. február 5-ig meghosszabbítja. 

A BBK/1314-19/2015. számú határozat egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés 

nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt 

kézbesítették. A véglegessé válásról a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld. 

 

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

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

Fellebbezés esetén a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(14.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A0330” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a 

fellebbezéshez csatolni kell. 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó 2018. január 2. napján kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez a „Budakalász III. 

- édesvízi mészkő” védnevű bányatelken működő külfejtéses bányaüzem BBK/1314-19/2015. számú 

határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terve (MÜT) teljesítési határidejének meghosszabbítása 

ügyében. A Bányafelügyelet az új eljárást 2018. január 3. napján indította. 

Az eljárás szakhatóság bevonását, szakkérdés vizsgálatát nem igényelte, mivel a bányaművelés a 

szakhatóságok által korábban már elbírált feltételek mellett folytatható tovább. 

A Bányafelügyelet 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 

rendelkezésre álló bányatérképek és az önbevallás adatai alapján a jóváhagyott tervben kitermelésre 

meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe teljes mértékben. 
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A BBK/1314-19/2015. számú határozat jogerőre emelkedésének napja (2015. október 21.) és 

érvényességi határnapja (2017. december 31.) közötti idő 802 nap, a Vhr. 14. § (3) bekezdés 

figyelembevételével ennek felével (401 nap), 2019. február 5-ig hosszabbítható meg a teljesítési 

határidő. 

A Bányavállalkozó az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló, jelzálog módozatú, xxxx Ft 

összegű biztosítékkal rendelkezik. 

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. 

A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott.  

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, valamint a Bt. 43/A. § (4) bekezdése teszi lehetővé, 

Benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.  

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a bányafelügyelet részére 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj 

fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. számú melléklete írja elő. 

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

Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

 

Budapest, 2018. január 16. 
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