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Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály 

: 373-1808 

e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu 

 

 

Tárgy: szüneteltetési műszaki 

üzemi terv jóváhagyása 

 

RIVER WATER ENERGY 

Szolgáltató Kft. 

 

9361 Hövej,  

Fő utca 5. 

Jogerőssé vált: 2015. április 24-én 

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a RIVER WATER 

ENERGY Szolgáltató Kft. (9361 Hövej, Fő utca 5.; cégjegyzékszám: 08-09-024688; a 

továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában álló „Majosháza III. - homok, kavics” 

védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2015-2016. évekre szóló szüneteltetési 

műszaki üzemi tervét 2016. december 31-ig  

 

jóváhagyja 

az alábbiak szerint. 

 

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

Bányakapitányságnál kell kérelmezni. 

2. A bányaüzem lehatárolása: 

Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

1 649067,81 213267,19 13 650335,01 213608,05 25 651008,73 212299,01 

2 649231,09 213540,03 14 650381,35 213540,91 26 650983,84 212147,67 

3 649143,40 213604,10 15 650300,23 213369,71 27 650963,53 212098,10 

4 649337,37 213588,79 16 650101,88 213256,60 28 650686,07 212350,41 

5 649321,85 213517,54 17 650577,13 213147,18 29 650614,03 212331,29 

6 649297,80 213488,82 18 650960,22 212809,31 30 650561,21 212371,39 

7 649363,46 213440,85 19 651061,52 212805,34 31 650597,20 212418,37 

8 649307,10 213373,55 20 651034,71 212517,38 32 650543,64 212461,61 

9 649643,45 213163,27 21 651027,74 212442,81 33 650506,64 212414,60 

10 649831,45 213276,11 22 651004,88 212415,85 34 650252,25 212611,99 

11 649618,30 213508,25 23 650995,82 212372,56 35 650208,95 212230,57 

12 649684,32 213617,80 24 650989,76 212316,00 36 650224,53 212221,10 
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Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

Törés-

pont 

száma 

EOV Y EOV X 

37 650193,73 211927,60 45 648733,36 212965,41 53 648588,65 213282,27 

38 650181,44 211950,65 46 648834,13 213178,18 54 648575,97 213287,65 

39 649692,37 212287,36 47 648655,85 213253,78 55 648631,74 213473,10 

40 649565,61 212385,29 48 648633,35 213252,12 56 648637,37 213466,99 

41 649402,91 212581,76 49 648617,80 213257,41 57 648645,76 213467,50 

42 649336,94 212556,06 50 648610,54 213259,84 58 648676,42 213452,94 

43 649285,90 212569,64 51 648598,40 213263,19 59 648910,50 213341,78 

44 649311,32 212606,10 52 648585,63 213271,25    

3. A műszaki üzemi terv alapján feltárás és kitermelés nem végezhető. A Délegyháza 

02/1hrsz.-ú ingatlan kivett b alrészletén tájrendezés végezhető a műszaki leírás szerint. 

4. A Bányakapitányság jóváhagyja a MÜT műszaki leírás részét képező bányászati 

hulladék-gazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint: 

A bányászati hulladékkezelő létesítmények: 

Humuszdepók 1-8: 

 anyaga: nem szennyezett talaj (humuszos homok) 

 minősítése: nem inert, nem veszélyes 

Típus Sorszám Hrsz. Terület 

(m
2
) 

Magasság 

max. 

Mennyiség 

(m
3
) 

Rézsűszög 

Humusz 1 Majosháza 058/7 11577 7,58 xxxx 32,5 

Humusz 2 Majosháza 058/7 341 1,16 xxxx 9,4 

Humusz 3 Majosháza 058/2 3809 3,81 xxxx 15 

Humusz 4 Majosháza 058/8 16381 3,6 xxxx 22,3 

Humusz 5 Délegyháza 0148/10 2002 5,5 xxxx 33,3 

Humusz 6 Délegyháza 0148/10 16242 8,44 xxxx 25,2 

Humusz 7 Délegyháza 0148/10 467 2,61 xxxx 33,7 

Humusz 8 Délegyháza 02/1 3076 5,3 xxxx 22,9 

Összesen   53 895  xxxx  

 

Meddő depók 1-9: 

 anyaga: nem szennyezett agyagos, homokos kőzetliszt  

 minősítése: inert, nem veszélyes 

 

Típus Sorszám Hrsz. Terület 

(m
2
) 

Magasság 

max. 

Mennyiség 

(m
3
) 

Rézsűszög 

Meddő 1 Majosháza 058/2 269 1,15 xxxx 17,7 

Meddő 2 Délegyháza 02/1, 05/2 6699 9,47 xxxx 27,6 

Meddő 3 Délegyháza 0148/10 1508 4,18 xxxx 24 

Meddő 4 Délegyháza 0148/10 2611 6,5 xxxx 27,8 

Meddő 5 Délegyháza 02/1 188 3,06 xxxx 23,8 

Meddő 6 Délegyháza 02/1 3574 4,22 xxxx 8,4 

Meddő 7 Délegyháza 02/1 537 2,05 xxxx 17,8 

Meddő 8 Délegyháza 02/1 159 1,82 xxxx 20,6 

Meddő 9 Délegyháza 02/1 280 2,67 xxxx 16,3 

Összesen   15 825  xxxx  
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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. 

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

tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan 

xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű, a földhivatalnál bejegyzett, jelzálog módozatú 

biztosíték rendelkezésre áll. 

6. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 

tudomásszerzéstől számított 2 órán belül be kell jelenteni Bányakapitányság és 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 Bányavállalkozó a bányaüzembe felelős műszaki vezetőt és helyettest köteles megbízni 

a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul. A „Majosháza III. - homok, 

kavics” 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. 

8. A Bányakapitányság a szünetelés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési 

kötelezettséget állapít meg, melynek mértéke az alábbi képlettel számítandó: 

 

K = Q x F x Jm x Dm 

ahol: 

 Q = az előző tervidőszak utolsó évére jóváhagyott ásványi nyersanyag 

kitermelés mennyisége m
3
-ben  

 F = ásványi nyersanyag fajlagos értéke Ft/m
3
-ben 

 Jm = a bányajáradék %-os mértéke  

 Dm = a bányajáradék pótlására megállapított díj %-os mértéke 

 

A hatályos jogszabályok alapján a fenti képlettel számított díjfizetési kötelezettség: 

xxxx Ft/negyedév. 

A díjfizetési kötelezettséget jelen határozat jogerőre emelkedéséttől kezdődően, a tárgyév 

minden negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni. Amennyiben nem teljes 

negyedéves időszakra vonatkozóan kell a díjat megfizetni, a fizetendő díjat a következő 

képlet alapján kell kiszámítani: 

A negyedév fizetési kötelezettséggel érintett napjainak száma/negyedév összes 

napjainak száma x xxxx Ft. 

A kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettséget a Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék 

befizetés” elnevezésű számlára kell teljesíteni. 

9. A MÜT végrehajtása során a tájrendezési tevékenység végzésére szerződött vállalkozó, 

valamint alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal 

megelőzően a Bányakapitánysághoz be kell jelenteni. 

10. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 22 000 Ft. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján 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 Bányakapitányság külön értesítést nem küld. 

 

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 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(11.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A056” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés 

igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.  

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A CEMEX Hungária Kft. a bányászati jogosultságában álló „Majosháza III. - homok, kavics” 

védnevű bányatelken működő bányaüzem szüneteltetési műszaki üzemi tervének jóváhagyása 

ügyében 2014. december 8-án kérelmet nyújtott be a Bányakapitánysághoz. 

A Bányakapitányság a BBK/2201-20/2014. számú, 2015. március 2-től jogerős 

határozatában hozzájárult a „Majosháza III. - homok, kavics” védnevű bányatelek bányászati 

jogának a RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. javára történő átruházásához. Ezt 

követően a Bányakapitányság BBK/3056-19/2014. számú végzésében megállapította a 

RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. jogutódlását jelen eljárásban. 

 

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 

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

a kérelem megküldésével – tájékoztatta. A Felügyelőség KTVF: 55148-1/2014. számú 

levelében tájékoztatást adott arról, hogy a CEMEX Hungária Kft. részére kiadott KTVF: 

4391-2/2009. számú környezetvédelmi működési engedély 2014. december 31-ig érvényes, az 

engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelem nem érkezett.  

 

A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(a továbbiakban: Bt.) 43/A. § (1) - (2) alapján 2014. december 11-én értesítette az érintett 

ügyfelet az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfél nem élt 

nyilatkozattételi jogával. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2014. december 13-

án a tényállás tisztázására, majd 2015. január 12-én hiánypótlásra szólította fel a 

Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. március 4-én teljesült.  

 

A Bányakapitányság eljárása során BBK/3056-22/2014. számú, 2015. március 17-én kelt 

végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
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törvény (Ket.)  44. § (1) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének 

meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásához. 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2015. március 31-én érkezett,  

HHI/1740-1/2015. számú végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában 

megszüntette. Döntését az alábbiak szerint indokolta: 
 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK/2714-

14/2014. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Majosháza III. - homok, 

kavics” védnevű bányatelek szüneteltetési műszaki üzemi terve 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.” 

 

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. §-ban foglaltak alapján 

elbírálható volt. A benyújtott és hiánypótolt dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a 

Bányakapitányság megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a 

MÜT jóváhagyásának nincs akadálya. 

 

 

A Bányakapitányság döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:  

1) Az előírást a MÜT műszaki leírás valamint a Bt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak 

támasztják alá. 

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

pontjában foglaltak indokolják. 

3) Az előírást a MÜT műszaki leírás és a Bt. 27. § (1) bekezdésében foglaltak támasztják 

alá. 

4) A rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Hgt.) 2. § és 4. § (4) - (5) bekezdése 

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 Bányakapitányság a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát 

figyelembe vette. 

6) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a 

bejelentési kötelezettséget. 

7) A rendelkezést a Bt. 28. § (2) és (5) bekezdése támasztja alá. 

8) A kieső bányajáradék pótlására a Bt. 30. § (2) bekezdése rendelkezik. A díj 

számításának módjára vonatkozó rendelkezés a Bt. 20. § (3) bekezdés f) ponton és a 

Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § (5) és (8) 

bekezdésén alapul. A díj mértékét a Bányakapitányság a Bt. 30. § (3) bekezdése 

alapján határozta meg a következők szerint: 

A Bányavállalkozó szünetelést megelőzően a BBK/3721/30/2008. számon jóváhagyott 

kitermelési műszaki üzemi terve alapján a tervidőszak utolsó évére jóváhagyott 
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„haszonanyag” kitermelés mennyisége xxxx m
3
/év. Tekintettel arra, hogy a 

Bányavállalkozó jogosultsága homok és kavics ásványi nyersanyag kitermelésére 

terjed ki, és a 2008-2011. évi tervidőszakban az önbevallás alapján kavics ásványi 

nyersanyag után fizetett bányajáradékot, a Bányakapitányság a „haszonanyagot” 

kavics ásványi nyersanyagnak tekinti. Az elmaradt bányajáradék pótlására kiszabott 

díjfizetési kötelezettség mértékének megállapításakor a Bányakapitányság ezt a 

mennyiséget vette alapul. 

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. Korm. rendelet 1. 

melléklete alapján a korábbi szabályozás szerint „4300” kódszámú „kavics”, jelenlegi 

besorolása „1460” kódszámú „kavics” fajlagos értéke 1050 Ft/m
3
, a bányajáradék 

mértéke 5 %, a Bt. 30. § (3) bekezdés szerinti mérték legfeljebb 30 %. A 

Bányakapitányság a díj mértékét a kialakult gyakorlatnak megfelelően a számított 

érték 20 %-ában határozta meg. A díj fizetési kötelezettség megállapításának célja, 

hogy az állam számára bevételt biztosítva ne tegye érdekelté a bányavállalkozót a 

kitermelés indokolatlan szüneteltetésében. 

A számított díj: xxxx m
3
 x 1050 Ft/m

3
 x 0,05 x 0,2 = xxxx Ft/év, amely 

negyedévenként az 54/2008. Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés j) pontja alapján ezer 

forintra kerekítve: xxxx Ft. A 8/A. § (5) bekezdés szerint a Bt. 30. § (3) bekezdése 

alapján a kitermelés szüneteltetése idejére, a kiesett bányajáradék pótlására fizetendő 

díjra vonatkozó önbevallás az (1) bekezdés a)-e) és k)-m) pontja, valamint a (2) 

bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazza. 

9) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg. 

10) 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 Kérelmező 

CEMEX Hungária Kft. részéről befizetett felügyeleti díj 22 000 Ft-tal csökkentésre 

kerül, erről a Bányakapitányság VF1114-00177 bizonylati sorszámon számviteli 

bizonylatot állított ki. 

 

 

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 Bányakapitányság 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 Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozott.  
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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 Bányakapitányság határozatát a Bt. 30. § szerint biztosított jogkörében eljárva a Ket. 72. § 

(1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2015. március 31. 

 

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: 

 

 

Lőrincz György 

osztályvezető 

 

 

A Bányakapitányság döntését az alábbiakkal közli postai úton tértivevénnyel. 
1. RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. 9361 Hövej, Fő utca 5. (záradékolt tervdokumentációval) 

2. Gárdai Szabolcs Pál, xxxx 

3. Irattár. 

 

Hivatali kapun: 
1. Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 


