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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) az ABA-TECH Kft. 

(3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep út 19.; Bányavállalkozó) bányászati jogosultságában álló 

Kesztölc II. - homok bányatelek 2013-2022. évi kitermelési műszaki üzemi tervét 2022. 

december 31-ig 

 

jóváhagyja 

 

az alábbiak szerint. 

 

1. A Bányavállalkozó bányászati joga a homok ásványi nyersanyagra terjed ki, ezért a 

kitermelés során a homok ásványi nyersanyag kerül a Bányavállalkozó tulajdonába. A 

homok ásványi nyersanyag kitermelése során felszínre hozott egyéb ásványi nyersanyag 

mennyiségét és minőségét a Bányavállalkozónak meg kell őrizni, továbbá az ásványi 

nyersanyag mennyiségével és minőségével elszámolási kötelezettsége áll fenn. A 

Bányakapitányság termelvény és ásványvagyon veszteséget nem hagy jóvá. 

2. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége 2013-2027. évekre: 

 

MÜT 
Humusz 

[m
3
] 

Homok 

[m
3
] 

Összesen [m
3
] 

2013. XXXX XXXX XXXX 

2014. XXXX XXXX XXXX 

2015. XXXX XXXX XXXX 

2016. XXXX XXXX XXXX 

2017. XXXX XXXX XXXX 

2018. XXXX XXXX XXXX 

2019. XXXX XXXX XXXX 

2020. XXXX XXXX XXXX 

2021. XXXX XXXX XXXX 

2022. XXXX XXXX XXXX 

Összesen  XXXX XXXX XXXX 
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3. A Bányakapitányság a bányászati tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének 

fedezetére XXXX XXXX,- Ft (azaz XXXX XXXX forint) biztosítékról rendelkezik, 

amelyet a Bányavállalkozó ingatlanra vonatkozó zálogjog formájában ajánlott fel. 

 

A zálogjogi szerződést legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon a 

Bányakapitányság részére be kell nyújtani aláírás céljából. 

Amennyiben a Bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz 

eleget, a bányafelügyelet - a kötelezettség teljesítéséig - a bányászati tevékenység 

megkezdését vagy folytatását felfüggesztheti. 

4. Amennyiben a Bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz 

eleget, a bányafelügyelet - a kötelezettség teljesítéséig - a bányászati tevékenység 

megkezdését vagy folytatását felfüggesztheti. 

5. A Bányakapitányság jóváhagyja a MÜT dokumentáció mellékleteként benyújtott 

bányászati hulladékgazdálkodásra vonatkozó tervet. 

 

A bányatelken kitermelési tevékenységet még nem végeztek, ezért bányászati 

hulladékkezelő létesítmény jelenleg nincs a területen.  

A haszonanyag feletti humuszos talajt a feltárás során letakarítják. A letermelt talaj 

védőtöltések megépítéséhez vagy a tervidőszaki tájrendezési munkálatokhoz kerül 

felhasználásra. 

- a védőtöltések helye: Kesztölc 030/1 hrsz-ú ingatlan 

- a tervidőszakban tervezett termőtalaj letakarítás becsült térfogata: 42.600 m
3
 

- anyaga: nem szennyezett talaj  

- minősítése: inert, nem veszélyes 

 

A hulladékkezelő létesítmények besorolása: nem „A” osztályú 

A Bányavállalkozó köteles a tervet változás esetén, de legalább ötévenként felülvizsgálni 

és – amennyiben a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett 

bányászati hulladékban jelentős mennyiségi és minőségi változások következnek be – a 

tervet szükség szerint módosítani. Köteles továbbá a Bányakapitányságot a nyilvántartott 

adatokban bekövetkező valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

6. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

10500-2/2013. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel 

járult hozzá a műszaki üzemi terv jóváhagyásához: 

„• A bányászati tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb 

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 

környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. 

• Amennyiben a tevékenységük során a környezet veszélyeztetését, károsítását okozzák, 

az okozó tevékenységet kötelesek azonnal befejezni. Ezen kívül kötelesek gondoskodni a 

bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet 

helyreállításáról. 

• Meghibásodás, baleset vagy havária eset miatt a talajra (külszínen), illetve a 

környezetbe kerülő veszélyes hulladékot, veszélyes anyagot azonnal össze kell gyűjteni 

úgy, hogy a környezetszennyezés-, károsodás ne következhessen be. 

Környezetszennyezés bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 219/2004 (VII. 21.) Korm. 

rendelet 19. § (1) alapján azonnal meg kell kezdeni, a környezetszennyező eseményt 

haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek. 

• A bányatelken belüli új termelési helyszínek kialakításához szükséges fa- és cserje 

irtásokat vegetációs időszakon kívül kell végezni. 
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• Amennyiben a meredek partfalakban gyurgyalag illetve partifecske telep alakul ki, a 

költési időszakban (április 1. — augusztus 15.) az érintett partfalak és azok 20 méteres 

körzetének bolygatása tilos.” 

 

 

A kérelem benyújtásakor tett nyilatkozatukban, az érintettek a fellebbezési jogukról 

lemondtak. Fentiek alapján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (2) bekezdésének 

a) pontjában foglaltakra tekintettel jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  

A határozat, a közlés napján jogerőssé és végrehajthatóvá válik. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. április 09-én kérelmet nyújtott be a 

bányászati jogosultságában álló Kesztölc II. - homok bányatelek 2013-2022. évekre készített 

termelési műszaki üzemi tervének jóváhagyására.  

 

A Bányakapitányság 2013. április 15-én a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás 

kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságokat. 

 

Az érintett szakhatóságok részéről: 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a 2038-1/2013/hho. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a hatáskörének a hiányát állapította meg és eljárását megszüntette. 

 

A szakhatóságok állásfoglalásukat az alábbiakkal indokolták. 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 2013. május 06-án érkezett szakhatósági 

állásfoglalásában a következőket állapította meg:  

„A Budapesti Bányakapitányság BBK/1255-3/2013. hivatkozási számon szakhatósági 

megkeresést küldött “Kesztölc II.- homok” védnevű bányatelek 2013-2022. évi kitermelési 

Műszaki Üzemi Terv 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 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat 

kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. 

május 03-án érkezett szakhatósági állásfoglalásában foglalt döntését az alábbiakkal indokolta: 

„A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentáció alapján, a 

hatáskörébe tartozó szempontokban az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott 

meghatározott szakterületeket áttekintve az alábbiakat állapította meg: 

A bányászati tevékenység a Kesztölc 030/l hrsz-ú ingatlanon lefektetett Kesztölc II. - homok 

védnevű bányatelken történik. A bányaművelés során - Felügyelőségünk 4730-1/2013 számú 

szakhatósági állásfoglalásában adott előírást figyelembe véve — a bányatelek ÉNy-i oldalán, 
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az Esztergom 0559/10 hrsz-ú ingatlan felé 50 m széles természetvédelmi védősávot 

alakítottak ki, ezen a sávon bányászati tevékenységet nem folytatnak. 

A bányaterülethez legközelebbi lakóhelyek Kesztölcön 980 m-re, míg Esztergom-

Kertvárosban 1070 m-re találhatók. A bányászati folyamatok során a zajhatás 272 m-es 

távolságban 40 dB alá süllyed A tevékenység során felvett por erős szél esetén is 44-56 

méteren belül kiülepedik, a tevékenységhez tipus-jóváhagyási bizonyítvánnyal rendelkező 

munkagépeket használnak. 

Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem 

részei a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bek. alapján tilos a védett 

állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 

búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati 

jellemzőit ugyan befolyásolja, de védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- 

és tájvédelmi érdeket nem sért. 

A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik, a bányászat felszíni vagy 

felszín alatti vizet nem érint a bányaterület vízbázis védőterületét nem érinti; 

környezetszennyezés bekövetkezte esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai 

szerint kell eljárni. 

Fentiek szerint a tevékenység a kérelemhez mellékelt Műszaki Üzemi Tervben leírtak alapján, 

valamint jelen előírások betartása mellett környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 

érdekek megsértését kizáró módon elvégezhető. 

A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján 

adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdés zárja ki, 

a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján 

tájékoztatta.” 

 

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-3347-

17/2007. számú határozatában megállapította, hogy a tevékenység megkezdéséhez és 

végzéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontját Bt. 43. § (1) és (2) bekezdésében szereplő 

ásványvagyon gazdálkodás hatáskörében eljárva írta elő. 

 

A Bányakapitányság rendelkezésének 2. pontját a műszaki leírás alapozza meg. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Bt. 41. § 

(7) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 25. 

§ (6) bekezdés a) pontja alapján a Bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő 

kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére - amit a Bányavállalkozó a 

költségtervével alátámasztott - biztosíték adásáról határozott. 

A Bt. 41. § (7) bekezdése alapján, ha a Bányavállalkozó a megadott határidőre e 

kötelezettségének nem tesz eleget, a bányafelügyelet - a kötelezettség teljesítéséig - a 

bányászati tevékenység megkezdését vagy folytatását felfüggesztheti. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező részben a bányászati hulladékgazdálkodási tervet a 

203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (3) bekezdés i) pontja és a 

14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Bhr.) 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az 

alkalmas a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok 

megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat. 
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„A” osztályba sorolt hulladékkezelő létesítmény nincs a területen, ezért az arra vonatkozó 

rendeleti előírásokat nem kellett alkalmazni. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet és dokumentációt elbírálva, 

valamint az érintett szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve a rendelkező részben 

foglaltak szerint határozott. 

 

A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy 

felügyeleti díj tartozása a műszaki üzemi terv kiadásának időpontjában nem állt fenn. 

 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 73/A. § (2) bekezdésének a) pontja zárja ki, mely szerint a 

fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerőre emelkedik a döntés 

az első fokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése 

előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 27 §. (4) bekezdés és 44. § (1) bekezdés a) pontja 

hatáskörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2013. május 06. 

 

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: 

 

 

 

   Lőrincz György 
                  osztályvezető 
 

 
A Bányakapitányság végzését postai kézbesítés útján az alábbiakkal közli tértivevénnyel: 

1. Címzett (záradékolt dokumentációval + számla) 

2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf. 25. 

3. Esztergom Város Polgármesteri Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

4. Kesztölc Község Polgármesteri Hivatala 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. 

5. Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/C. 

6. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. 

7. Husz Tibor, 3950 Sárospatak, Köveshegy u. 16. 

8. Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet, 3910 Tokaj, Bethlen Gábor u. 1. 

9. NEUTRUM Szolgáltató Kft. 3933 Olaszliszka, Kossuth L. u. 32. 

10. T-Parties Ingatlanforgalmazó Kft., 3933 Olaszliszka, Kossuth L. u. 32. 

 

Hivatali kapun: 

11. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

12. Irattár  

 


