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HATÁROZAT 

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

a Kamrás Szállítási, Szolgáltató, Termelő és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2340 

Kiskunlacháza, Dózsa György út 168.; Cg.13-09-062079; a továbbiakban: Bányavállalkozó) 

kérelmére, a bányászati jogosultságában álló „Bugyi IV. - kavicsos homok, homok” védnevű 

bányatelek KBF/1364/1993. számú határozattal kijelölt, több eljárásban, utoljára PE/V/1663-

12/2017. számú határozattal módosított védőpilléreit 

módosítja 

az alábbiak szerint: 

A Bugyi 01269/2 hrsz.-ú út EOV X: 655 285; Y: 211976 és X: 655 515; Y: 211892 

koordináták (U4 és 8. töréspont) közötti szakaszán, átlagosan 1 m terepszint csökkentéssel 

és ennek megfelelően a rézsűszög változatlanul hagyása mellett, a védőpillér mérete 

csökken. 

A tárgyi bányatelek PE/V/1663-12/2017. számú határozattal módosított, jelen változással 

nem érintett egyéb védőpillérei változatlanul megmaradnak. 

A védőpillér módosításával összefüggően az ásványi nyersanyag mennyiségének változását 

kizárólag a Bányavállalkozó részére csatolt önálló melléklet tartalmazza, amely üzleti titkot 

képez. 

A megszűnt védőpillérek lefejtésére a következő műszaki üzemi terv jóváhagyását követően, 

vagy a hatályos műszaki üzemi terv módosításával kerülhet sor, az ingatlantulajdonos Bugyi 

Nagyközség Önkormányzata 8/2018.(01.18) sz. K.t. határozata vonatkozó részének 

figyelembevételével. 

Az ásványvagyon változásnak, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő 

átvezetését a Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie, a módosító határozat jogerőre 

emelését követően az ásványvagyon változásjelentésben. 

Az eljárás 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette. 

Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön 

értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik. A döntés közlésének napja az a 
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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 (20.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni 

kell. A befizetési bizonylaton a tárgyat és az „A0440” kódszámot fel kell tüntetni. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet 

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó 2018. február 1. napján kérelmet nyújtott be a „Bugyi IV. - kavicsos 

homok, homok” védnevű bányatelek pillérmódosítása ügyében. A Bányavállalkozó 

kérelméhez csatolta a Bugyi Nagyközség Önkormányzata tulajdonjogában álló Bugyi 

01269/2 hrsz.-ú út vonatkozásában készült jegyzőkönyvi kivonatot, amely szerint Bugyi 

Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a mellékelt térkép szerint 

meghatározott tereprendezési munkákhoz azzal a feltétellel, hogy az út mind funkcióban, 

mind területben változatlanul megmaradjon. Az útban keletkező esetleges károsodás 

megszüntetését a Bányavállalkozónak saját költségén kell elvégeznie. A munkavégzés 

során az út használatát folyamatosan biztosítani kell. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 

19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a védőpillért a 

bányavállalkozó kérelmére, vagy más hatóság kezdeményezésére az érdekeltek 

meghallgatásával a bányafelügyelet jelöli ki, törli, engedélyezi módosítását, részleges vagy 

teljes lefejtését. 

Az ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő 

átvezetését a Bt. 25. § (2) bekezdés b) pontja állapítja meg. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (1) bekezdése és 1. számú melléklete tartalmazza. 

A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező 

részben foglaltak szerint, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésben és 81. § (1) bekezdésben foglaltak 

alapján, a 41. § (1) bekezdésre figyelemmel, sommás eljárásban hozott határozatot.  

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Bt. 43/A. § (4) bekezdése 

teszi lehetővé, benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A 



 
 

 
3 

fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 78/2015. (XII. 30.) NFM 

rendelet 1. § (2) bekezdése 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 6. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
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