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A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Pup
Attila és Társa Kft. (2523 Sárisáp, Fő út 242. B.ép., adószáma: 13154446-2-11; a továbbiakban:
Bányavállalkozó) „Sárisáp III. – kaolinos kvarchomokkő” védnevű bányatelken lévő bányaüzem
tekintetében, a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyására kiadott PE/V/2755-14/2018 számú
határozatát - elírás miatt - hivatalból
kijavítja
a következő szerint:
3. „Engedélyezett termelés:
3.1. Az engedélyezett haszonanyag: Kaolinos homokkő-konglomerátum (kódja: 1484)
3.1.1.

Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége:
2018-ban: xxxx m3 kaolinos homokkő-konglomerátum
2019-ben: xxxx m3 kaolinos homokkő-konglomerátum”,

valamint:
„A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(19.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A0332” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a
fellebbezéshez csatolni kell.”

A határozat kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti
döntés ellen volt.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a „Sárisáp III. – kaolinos kvarchomokkő” védnevű bányatelken lévő bányaüzem
tekintetében, a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyására tárgyában, 2018. október 11-án kiadott
PE/V/2755-14/2018 számú határozatában a kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag
meghatározásában, és a fellebbezés díjának meghatározásában elírás történt, ezért a PE/V/275514/2018 számú határozatát jelen határozatával hivatalból kijavítja.
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A határozat kijavításának lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 90. § (1) bekezdése biztosítja.
A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 90. § (3) bekezdése biztosítja.
A Bányafelügyelet határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3.
§ (4) bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3.
§ (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Budapest, 2018. 10. 17.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet döntését Hivatali Kapu az alábbiakkal közli:
1) Kővirág 98. Bt. (meghatalmazott)
2) Pup Attila és Társai Kft.
3) Irattár
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