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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a H+N és Társai Kft. (1181 Budapest, Vasvári Pál u. 25.; 

a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Gyál II. - homok” védnevű 

bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2015-2016. évekre szóló bányabezárási és tájrendezési 

műszaki üzemi tervét (MÜT) 2016. december 31-ig  

jóváhagyja 

az alábbiak szerint. 

1. Az engedélyezett tervtől eltérni csak ezen határozat módosítása alapján lehet, melyet a 

Bányafelügyeletnél kell kérelmezni. 

2. A bányaüzem lehatárolása: 

Töréspont száma Y(m) X(m) Z(m) 
1 662502.67 223162.48 110.20 

2 662812.81 222877.43 110.65 

3 662792.00 222858.00 110.56 

4 663104.81 222590.06 110.80 

5 663051.88 222531.63 110.61 

6 662690.24 222867.95 110.46 

7 662540.21 222946.28 110.42 

8 662429.96 223063.30 110.38 

9 662430.74 223077.30 110.36 

10 662475.25 223134.14 110.31 

A bányaüzem területével érintett ingatlanok: Gyál 076/2 és 078/5 hrsz. 

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelés nem végezhető. 

4. A Bányafelügyelet jóváhagyja a MÜT műszaki leírás részét képező bányászati hulladék-

gazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint: 

A tervidőszakban bányászati hulladék keletkezésével nem számol a Bányavállalkozó. 

A tervidőszak végéig a bányaüzemben tárolt xxxx m
3
 humuszos feltalaj teljes mennyisége a 

tájrendezés során elterítésre kerül. 

Bányászati hulladékkezelő létesítmények: 

 anyaga: termőtalaj 
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 helye: a Gyál 076/2 és 078/5 hrsz.-ú ingatlan tervtérképen megjelölt területe 

 minősítése: nem inert, nem veszélyes 

 területe: 5.570 m
2
 

 magassága: max. 1,5 m 

 rézsűszöge: 25-27
o
 

 tárolt anyag térfogata: xxxx m
3
 

A hulladékkezelő létesítmény besorolása: nem „A” osztályú. 

A Bányavállalkozó köteles a tervet változás esetén 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 Bányafelügyeletet a nyilvántartott adatokban bekövetkező 

valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni. 

5. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok 

megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére 

vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű, jelzálog módozatú biztosíték adásáról 

rendelkezik. Az igazságügyi építésügyi és ingatlanforgalmi szakértővel felbecsült értékű, 

tehermentes ingatlan vonatkozásában készített jelzálogszerződést legkésőbb a határozat 

jogerőre emelkedését követő egy héten belül be kell nyújtani a Bányafelügyelethez aláírás 

céljából. A Bányafelügyelet által aláírt jelzálogszerződést az aláírást követő egy héten belül a 

Bányavállalkozónak az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala földhivatali oszálya 

részére be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés végett és az erről szóló 

igazolást illetve a jogerős Földhivatali döntést meg kell küldeni a Bányafelügyelethez. A 

teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási bírság 

legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint. 

6. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 

tudomásszerzéstől számított 2 órán belül be kell jelenteni Bányafelügyeletnek valamint a 

Magyar Bányászati és Földtani hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő 

munkanapon írásban is meg kell tenni az addig megismert tények és körülmények közlésével 

együtt. 

7. A MÜT végrehajtása során egyes bányászati tevékenységek elvégzésére szerződött 

vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 

nappal megelőzően a Bányafelügyelethez be kell jelenteni. 

8. A „Gyál II. - homok” védnevű bányateleken működő bányaüzem felelős műszaki vezetője felel 

a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és bányabiztonsági 

szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk ellenőrzéséért. 

9. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft, amelyet a Bányavállalkozó megfizetett. 

10.1. Amennyiben a bánya telek területén lévő, arra alkalmas falakban partifecske (Riparia riparia) 

és gyurgyalag (Merops apister) fészkelése tapasztalható, a költőüregek 30 méteres sugarú 

környezetében április 1. és augusztus 15. között feltöltési tevékenység végzése tilos. A fent 

megjelölt időszakon kívül a fészkeket tartalmazó falak megbonthatók. A fészkelés tényét, 

annak észrevétele után 3 napon belül jelezni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak 

(a továbbiakban: Igazgatóság). 
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10.2. A feltöltési tevékenységet követő tájrendezés és tereprendezés során humuszos termőréteg 

visszaterítése szükséges. A termőréteg terítés után közvetlenül a termőhelynek megfelelően 

gyepesíteni szükséges, továbbá minimum 2 évig rendszeres kaszálással kell gondoskodni az 

invazív gyomtársulások megjelenése ellen.  

10.3. A végleges tájrendezés keretében történő esetleges fásítás során előtérbe kell helyezni az 

őshonos és termőhelyhonos fajokat. Javasolt fafajok: Populus alba (fehér nyár), Populus 

nigra (fekete nyár), Ulmus minor (mezei szil), Acer platanoides (platán levelű juhar), Acer 

campestre (mezei juhar), Acer pseudoplatanus (hegyi juhar). Lehetőleg a felsorolt fajok közül 

a termőhelynek megfelelően minél több félét kell elegyíteni.  

10.4. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő meddőt tartalmazó 

védőtöltéseket, halmokat a bányászati tevékenységet követően a sík, gyepesített felszín 

kialakítása során kell felhasználni. 

10.5. A porképződést okozó anyagot el- illetve beszállítani csak ponyvával takart, vagy zárt 

szállítójárművel szabad.  

10.6. A szabadban végzett anyagmozgatást, - tárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető 

legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.  

10.7. Feltöltésre kizárólag inert anyag használható, építési- bontási vagy egyéb más hulladékot a 

bányetelek területére beszállítani tilos. 

10.8. A lerakásra kerülő inert anyag származási helyét igazoló iratokat meg kell őrizni. 

10.9. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének 

és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő 

ártalmatlanításával kell végezni. 

10.10. A keletkező hulladékok érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át 

hasznosításra/ártalmatlanításra. 

11. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-

védelmi Hatósági Osztálya előírásai: 

11.1. A bányatelken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban 

be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, és fokozott figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a felszín alatti víz és a földtani közeg ne szennyeződjön. Szennyezés 

észlelése esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell eljárni. 

11.2. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a felszín 

alatti víz használata, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek. 

11.3. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő-fedőrétegétől megfosztott 

rétegek ne szennyeződhessenek. 

11.4. A bányatelek területén szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos. A 

hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani 

közeget, talajvizet nem szennyezhetik. 

11.5. Tájrendezés, feltöltés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok használhatók 

fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. A bányászati tevékenység során esetlegesen 
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felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával 

mentesítendő a terület. 

11.6. A feltöltéshez felhasználásra kerülő anyagot előzetesen akkreditált laboratóriummal be kell 

vizsgáltatni. 

11.7. A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, kármentőtérben 

elhelyezett tárolótartályban lehet. 

11.8. A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A 

bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások felfogásának 

szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni a talaj- és talajvíz 

szennyeződés megelőzésére. Az üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és 

haváriatervet kell készíteni, melyet a műszaki üzemi tervekhez mellékelni kell, továbbá ezek 

másolati példányát a telep területén kell tárolni. A bányatelek területén gépjárművek javítása, 

karbantartása, mosása nem végezhető. 

 

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 

(20.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a „Gyál II. - homok” védnevű bányatelek bányaüzeme bányabezárási műszaki 

üzemi tervének ügyében 2015. február 26-án kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez. 

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. március 2-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás 

megindításáról. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3288-2/2015. számú beadványában 

ügyfélként kérte az eljárás során hozott döntésekről szóló értesítést. Az eljárás során a többi ügyfél 

nem élt nyilatkozattételi jogával. 

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2015. április 27-én 

hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. május 28-án teljesült. 

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/200-11/2015. számú, 2015. július 10-én kelt végzésében és 

BBK/200-12/2015. számú, 2015. július 14-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. július 27-én érkezett, HHI/4651-1/2015. számú 

szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a műszaki üzemi terv jóváhagyásához. 

Döntését az alábbiak szerint indokolta: 
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„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

BBK/200-11/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Gyál II. - homok” 

védnevű bányatelek 2015-16 évekre szóló bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terve 

tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi 

tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség 

nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-

e), 80. § g) pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni 

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

A Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2015. augusztus 10-én érkezett, 8538-2/2015. számú 

szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a műszaki üzemi terv jóváhagyásához. 

Döntését az alábbiak szerint indokolta: 

„A H+N és Társai Kft. (1181 Budapest, Vasvári Pál utca 25.) kérelmére indult „Gyál II. – homok” 

védnevű bányatelek bányaüzemének műszaki üzemi terve ügyében az alábbiakat állapítottam 

meg. 

A fenti engedélyezési eljárásban szereplő tevékenység helyi jelentőségű védett természeti 

területet nem érint, továbbá Gyál Városának Önkormányzata nem alkotott – az országos 

hatályú jogszabályoknál szigorúbb szabályokat megállapító – rendeletet a helyi környezet és 

természetvédelemre kiterjedően. 

A szakhatósági állásfoglalást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 4/A.§ (3) bekezdése és a 3. számú melléklete 8. pontjában foglaltak 

alapján adtam ki.” 

A Bányafelügyelet BBK/200-13/2015. számú, 2015. július 14-én kelt levelével megkereste a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt szakkérdés tekintetében 

szakvélemény kiadására. A hozzájárulás 2015. július 29-én, PE/KTF/31350-1/2015. számon érkezett. 

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §-ban és 26. §-ban foglaltak alapján elbírálható volt. A 

benyújtott és hiánypótolt dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, 

hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs akadálya. 

A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:  

1) A Bt. 5. § (3) bekezdésében és a Vhr. 15. §-ban foglaltak alapján. 

2) Az előírást Vhr. 14. § (2) bekezdés a) és e) pontok valamint a MÜT műszaki leírás indokolják. 

3) Az előírást a MÜT műszaki leírás támasztja alá. 

4) A rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Hgt.) 4. § (4) - (5) bekezdése és a bányászati 
hulladékgazdálkodási terv támasztja alá. 

5) A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (5) és (7) bekezdése rendelkezik a 
bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és 
teljesítésének módjáról. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát vette 
figyelembe. Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségét és a bírság mértékét a Ket. 61. § 
tartalmazza. 

6) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a bejelentési 
kötelezettséget. 
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7) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg. 

8) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá. 

9) 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 Bányavállalkozó - 
felszólítást követően - befizette a 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, mivel felügyeleti díj 
nem állt rendelkezésre, erről a Bányafelügyelet VI1115-00024 bizonylati sorszámon számviteli 
bizonylatot állított ki. 

10) Az előírást a PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/31350-1/2015. 
számú, 2015. július 29-én érkezett szakvéleménye alapozza meg: 

„Vizsgált szakkérdések: 

A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint 

a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdése. 

A tárgyi bányaterület nem része országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett 

természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket 

nem érint.  

A bányatelek 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 része és az 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos 

ökológiai hálózat övezetét sem érinti.  

A bányatelek területén nyilvántartott természetvédelmi érték nem található, környezetében 

külszíni bányaterületek és szántóföldi művelésű területek helyezkednek el.  

A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: „A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási 

módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése 

során a táj jellegének, esztétitkai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti 

rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.” 

A Tvt. 7. §. (2) c, pontja szerint: „a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a 

területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell 

fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek 

megőrzésére.” 

A Tvt. 7. §. (2) h, pontja szerint: „biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek 

fennmaradását.” 

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket 

folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell 

kialakítani.  

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 

károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 

veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, 

károsítása. 

A Tvt. 52. § (3) bekezdése alapján a bányászati tevékenység során feltárt védett 

ásványokat, ősmaradványokat az igazgatóságnak be kell jelenteni, és lehetővé kell tenni a 

leletmentést. 

A bányatelek területén végzett feltöltés és tájrendezés folytatása a benyújtott 

dokumentációban foglaltak, valamint a fenti kikötések betartásával táj- és 

természetvédelmi szempontból elfogadható. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése. 

A bányatelek zajszempontú hatásterületén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerinti zaj ellen 

védendő létesítmény nincs. 
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A csekély szállítási volumen miatt a tevékenységhez kapcsolódó kiszállítás érzékelhető 

zajterhelés növekedést nem okoz a környezetben. 

A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése. 

A tevékenység során diffúz porszennyezés következhet be, így a diffúz forrás 

üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell – levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdése értelmében. 

Az anyagszállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott 

levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles – a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

28. § (2) bekezdése értelmében.  

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése. 

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 kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával 

tárgyi bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi 

érdeket nem sért. 

Felhívom a figyelmet, hogy a beszállításra kerülő anyag – a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével történő – 

bevizsgálását követően fogadható be, annak inert mivoltát a befogadónak ellenőriznie kell.” 

11) A rendelkezést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 2015. július 30-án érkezett, 35100-9405-1/2015. számú 

szakhatósági állásfoglalás indokolása alapozza meg: 

„Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2015. július 14. napján megküldött 

dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az alábbiakat figyelembe véve a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntöttem. 

Tárgyi területen keletkezett szennyvizet gyűjtőedénybe összegyűjtik és elszállítják. 

Dolgozók számára az ivóvíz palackozott formában van biztosítva. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt 

vízbázis védőterületet nem érint. 

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet 2. a) pontja szerint, a 7. 

§ (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép 

alapján: érzékeny. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) 

bekezdése zárja ki. 

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján 

vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. 
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Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. 

számú mellékletének 2. pontja szabályozza.” 

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék 

pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt 

fent. 

Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek 

beszerzése alól. 

A Bányafelügyelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az alábbi 

jogszabályi előírásokra: 

A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III. 

Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés). 

Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. 

(XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

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

foglaltak szerint határozott.  

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. 

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. augusztus 13. 
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