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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Szilas Bánya Kft. 

(2144 Kerepes, Szabadság u. 252., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a bányászati 

jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelket a bányatelek csökkentésével 
 

módosítja 
 

a következők szerint: 

1. A bányatelek: 

1.1. Védneve: „Csömör III. - vegyes, kevert nyersanyag” 

 

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga: 

Kevert ásványi nyersanyag II. (MBFH-kódja: 2312), haszonanyag. 

 

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés 

1.4. Földrajzi helye: 

Pest Megye: 

Csömör település külterületén: 068, 070/1-3, 079, 080/1, 081/11-15, 083, 084/2, 

084/4-9, 092/1-7, 093, 094/2-7, 096/4-6, 097, 098/1, 098/4-7, 098/9, 098/11, 098/13, 

0101, 0102/4 hrsz.-ú;  

Mogyoród település külterületén: 0253/5-11, 0254, 0255/5-8, 0255/10, 0255/12, 

0255/19-25, 0255/37-38, 0257, 0258, 0259/15-19 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy 

részén az 1.5. pontban EOV koordinátákkal lehatárolt területen fekszik. 

1.5. Határvonalának koordinátái EOV rendszer szerint a bányatelek csökkentés után: 

Határvonal 

töréspontjai 

EOV Magasság Balti 

felett Z (mBf) Y(m) X(m) 

1 663095.57 247368.85 246.92 

2 663257.06 247565.01 247.81 

Jogerős: 2014. május 12. 
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3 663314.72 247452.06 246.36 

4 663413.35 247683.58 239.22 

5 663489.56 247617.93 244.60 

6 663500.59 247640.05 242.24 

7 663516.60 247731.12 240.46 

8 663403.40 247742.77 237.34 

9 663818.95 248247.54 249.18 

10 664459.24 247800.70 241.34 

11 664703.20 247448.00 236.05 

12 664579.40 247275.10 232.42 

13 664538.72 247295.29 231.77 

14 664352.42 246861.38 230.11 

15 664353.89 246852.17 230.24 

16 664373.67 246832.23 228.75 

17 664519.17 246758.57 221.42 

18 664536.48 246709.74 220.94 

19 664535.32 246659.75 220.99 

20 664503.23 246590.19 220.95 

21 664361.17 246422.13 218.84 

22 664210.67 246501.77 222.26 

23 664281.14 246692.90 226.35 

24 664316.48 246786.28 230.07 

25 664198.47 246834.37 233.20 

26 664159.10 246736.72 233.46 

27 664043.96 246512.49 222.45 

28 663646.75 246839.43 236.03 

29 663581.16 246953.88 241.24 

30 663530.66 246979.87 240.80 

31 663420.51 247228.14 239.30 

32 663417.74 247197.39 238.76 

33 663393.27 247133.29 237.38 

34 663361.71 247152.22 239.05 

35 663332.61 247169.68 240.02 

36 663307.40 247118.75 238.90 

37 663127.91 247266.51 244.10 

1.6. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága 

Fedőlap: 249,18 mBf 

Alaplap: 215,00 mBf 

 

1.7. Területe: 1 521 147 m
2
 (csökkentés előtt: 2 243 309 m

2
) 
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1.8. Ásványi nyersanyag vagyona: 

 Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a 

pillérekben lekötött ásványvagyont a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) 25. § (3) bekezdésben megfogalmazottakra tekintettel kizárólag a kérelmező 

részére csatolt - önálló melléklet tartalmazza -, táblázat üzleti titkot képez. 

 A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra 

vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn. 

 

1.9. A Bányakapitányság a Szolnoki Bányakapitányság 3672/1999. számú bányatelket 

módosító határozatával megállapított határvonal töréspontjait, védő- és határpilléreit 

törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 1.5. pontjában új határvonal 

töréspontokat és a 3. pontjában új védő- és határpilléreket jelöl ki. 

 

2. A bányatelek jogosítottjának adatai: 

Neve: Szilas Bánya Kft. 

Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság u. 252. 

3. Határ- és védőpillérek 

3.1. Határ- és védőpillérek méretezése: 

R (határpillér vízszintes vetületi szélessége) = pv + H ctg(β–Δβ) [m] 

pv (védősáv) [m] 

H = határpillér magassága [m] 

β (határszög) = 44°  

Δβ (határszög biztonsági tényezője) = 3° 

β–∆β (korrigált határszög) = 41 

A határ- és védőpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek. 

3.2. Védendő létesítmények: 

 a bányatelek területén ÉK-DNy irányban keresztülhúzódó Dunamenti Erőmű - 

Zugló 220 kV-os távvezetéke; 

 a Mogyoród 0253/5, 0255/12, 0259/15 hrsz-ú utak. 

3.3. Határ- és védőpillérek kijelölése: 

A Bányakapitányság a bányatelek határ 1-9. és 10-37-1. töréspontjai által 

meghatározott szakasza mentén az 5 m-es védősáv terepfelszínen lévő vonalához 41°-

os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan a szomszédos ingatlanok 

védelmére, a bányatelek határ mentén határpillért; 

a bányatelek határ 9-10. töréspontjai által meghatározott szakasza mentén 10 m-es 

védősávval és 41°-os rézsűszöggel a 3.2. pontban felsorolt utak védelmére 

határpillérrel egybeeső védőpillért; 

a 3.2. pontban megnevezett távvezeték védelmére a távvezeték szélső szálaitól mért 18 

m-es védősávval védőpillért jelöl ki. 
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4. Igénybevételi ütemterv 

A Bányakapitányság elfogadja a kérelemhez mellékelt – a bányatelek csökkentett 

területére elkészített - igénybevételi ütemtervet. 

5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja: 

Az érdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahasznosítási cél: az eredeti 

terepszintig történő feltöltést követően az eredeti művelési ágba való visszaállítás. 

6. A bánya minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített. 

7. A bányatelek módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, mivel 

új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel. 

8. A Bányakapitányság egyéb rendelkezése: 

 

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó 

módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az 

egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, 

hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A 

bányatelek jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: 

határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon 

megjelölése, és folyamatos karbantartása. 

 

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a határozatban 

nem kellett intézkedni. 

 

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

Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet 

élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási 

szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A042” kódszámot fel kell 

tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó 2014. február 3-án kérelmet terjesztett be a Bányakapitányságra, 

amelyben a bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek 

módosítását kérte.  

A Bányavállalkozó a bányatelek Kistarcsa és Kerepes településeket érintő területrészén a 

kitermelést befejezte, a tájrendezést elvégezte. Ennek tényét a Szolnoki Bányakapitányság 

746/2005. számú, a Bányakapitányság BBK/677/23/2009. valamint BBK/3198-7/2013. számú 

határozataival igazolta. Ezen összefüggő területek bányatelekkel történő lefedése a 

továbbiakban nem indokolt.  

A bányatelek területe csökken továbbá olyan területekkel, amelyeken bányászati 

tevékenységet eddig nem végzett és nem tervez a jövőben sem a Bányavállalkozó. Emiatt 

kimaradnak a bányatelekből pl. az időközben belterületbe vont ingatanok, a Csömör patak és 

védőövezete a mellette lévő beruházási területekkel, valamint az összes, erdő művelési ágban 

lévő terület. 

 

A Bányakapitányság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében 

foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély 



 

 
BBK/250-20/2014. 

 - 5/7 - 

iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2014. február 11-én a 

kérelem megküldésével –tájékoztatta. 

 

A Pest Megyei Önkormányzat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § 

(1a) bekezdése alapján az eljárásban ügyfélnek minősül, ezért a Bányakapitányság 2014. 

február 12-én értesítette az eljárás megindításáról.  

 

A Bányakapitányság a benyújtott dokumentáció tartalmának figyelembevételével a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdés értelmében a Bt. 43/A. § (2) bekezdése alapján 2014. 

február 13-án értesítette az érintett ingatlantulajdonosokat az eljárás megindításáról. 

Az eljárás ideje alatt az ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal. 

 

A Bányakapitányság 2014. február 13-án hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, amit 

teljeskörűen 2013. március 19-én teljesített. 

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 61412-2/98. számú határozatában 

környezetvédelmi engedélyt adott ki, amely a bányatelken kialakuló valamennyi bányagödör 

teljes rekultivációjáig érvényes. 

 

A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét: 
 

 jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól; 

 jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület-

igénybevételére; 

 a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni 

ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati 

célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, 

annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét; 

 a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme 

érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a 

művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes 

földhivatal más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az 

igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell 

tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra; 

 a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni; 

 külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a 

Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt 

évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó 

építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a 

bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem 

kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének 

kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be. 

 a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen 

határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja 

olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást 

köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e 

nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg. 

 bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni 

és folytatni; 
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 a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a 

bányakapitánysághoz bejelenteni; 

 a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön 

eljárás alá tartozik (53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet). 

 

A Bányakapitányság a határozat rendelkező részének 1-6. pontjaiban a bányatelek alapadatait 

rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett. 

 

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A 

bányatelek megállapított 4300 kódú, kavics ásványi nyersanyagát 5303/2005/1. számú 

átsorolást követően a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jelenleg 2312 kódszámú 

bányameddő II. kategóriában tartja nyilván. Az egykori kutatási zárójelentésben megadott 

készletszámítás kizárólag a felszín alatt néhány méter mélységig, változó vastagságban és 

területi elterjedésben települő, földtani megnevezés szerinti kavicsos homok összletre 

vonatkozott. A tervezett bányászati tevékenység a kavicsos homok összlet feküjét alkotó 

kőzetlisztes agyagos homok képződményeket is érinti, ezért a Bányavállalkozó az Innova Kft. 

Vizsgálólaboratóriumában megvizsgáltatta a feküből 2014-ben vett minták szemeloszlását. A 

vizsgálat eredményei alapján Kurucsai Attila földtani szakértő (FSZ-32/2013.) az 54/2008. 

(III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 110. sora szerint megállapította, hogy a rendeletben 

felsorolt ásványi nyersanyagok egyike sem éri el a vett mintákban a 60 %-ot, ezért a 

Bányakapitányság 2312 kódszámú Kevert ásványi nyersanyag II. megnevezéssel sorolja be az 

összletet, mint haszonanyagot. A Bányavállalkozó a fentiekben leírtak alapján a bányatelek 

alaplapjáig terjedő térrészre elvégezte a készletszámítást. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontja szerinti védő-, és határpilléreket a Bt. 32. § 

(2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 

19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket 

elfogadva, mert a számítás megfelelő volt, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 

Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak 

figyelembe vételével jelölte ki. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 4. pontjában a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. 

§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra 

történő igénybevételére kidolgozott ütemtervet elfogadta. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére 

vonatkozóan jóváhagyta. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak 

figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti. 

 

A bányatelek módosítása (csökkentése) határozattal igazoltan tájrendezett, illetve bányászati 

tevékenységgel igénybe nem vett ingatlanokat érint, új területek bevonásával nem jár. A 

Bányakapitányság emiatt a határozat rendelkező részének 7. pontja szerint mellőzte a 

szakhatóságok megkeresését. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a külszíni bányászati 

tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) 

bekezdése alapján a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell 

jelölni. 
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A Bányakapitányság a hiánypótlás teljesítése után a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet 

és dokumentációt elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Bányavállalkozónak bányajáradék bevallási, befizetési illetve bányászati bírság vagy 

felügyeleti díj tartozása a bányatelket módosító határozat kiadásának időpontjában nem állt 

fent. 

 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 

 

A Bányavállalkozó a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, 

valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM 

rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. 

 

A határozat elleni fellebbezésre a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése 

alapján van lehetőség. 

Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM 

rendelet írja elő. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja hatáskörében és a Bt. 26/B. 

§ (3)-(4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján hozta 

meg, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2014. március 28. 

 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

 

 

 

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli: 

postai kézbesítés útján tértivevénnyel: 

1. Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252. dokumentációval, 1.8 pont 

szerinti melléklettel, számlával) 

2. Pest Megyei Önkormányzat, 1052 Budapest, Városház utca 7. 

 

hirdetményi úton: érintett ingatlantulajdonosok 

 

Jogerőre emelkedés után: 
 

3. Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 2101. Gödöllő 1., Pf. 390. (záradékolt 

térképpel) 

4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hivatali kapun 

5. Irattár 


