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Saint-Gobain Construction  

Products Hungary Kft. 
 

2085 Pilisvörösvár, 

Bécsi út 07/5 hrsz.  

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság a Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. (2085 

Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában álló 

„Pilisvörösvár – minőségi dolomit” védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses bányaüzem 

2026. június 30-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervének módosítását 

 

jóváhagyja 
 

az alábbiak szerint. 

 

A Bányakapitányság a tájrendezés elvégzéséhez szükséges mértéket meghaladó - 

maximálisan x m
3
 - fedő meddő („2312” kódszámú, Bányameddő II. megnevezésű) 

értékesítését engedélyezi. Az értékesített meddő anyag után bányajáradékot kell fizetni, az 

évente esedékes adatszolgáltatásokat, mennyiségi és minőségi mutatókat a bányafelügyelet 

felé az értékesített meddő vonatkozásában is teljesíteni kell. 

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 43 000 Ft. 

 

A BBK/1237-17/2011. számú határozat rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. 

 

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 

(21.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A055” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés 

igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. június 2-án kérelmet nyújtott be a 

„Pilisvörösvár – minőségi dolomit” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozóan a 

BBK/1237-17/2011. számú határozattal jóváhagyott kitermelési MÜT módosítása ügyében. 

Jogerős: 2013. július 8-tól 
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A Bányakapitányság a kérelem vizsgálatát követően megállapította, hogy a MÜT módosítás 

kizárólag a tájrendezés elvégzéséhez szükséges mértéket meghaladó, hányón tárolt 

meddőanyag értékesítésére vonatkozik. A Bányavállalkozó az ásványi nyersanyagok és a 

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően 

földtani szakértői vélemény csatolásával (Fodor Béla FSZ-31/2011.) igazolta a meddőanyag 

besorolását („2312” kódszámú, Bányameddő II. megnevezésű). 

 

A bányajáradék fizetéssel kapcsolatosan a Bányakapitányság a Bt. 20. § és a Bt. 43. § (1) és 

(2) bekezdésében figyelembevételével rendelkezett. Az értékesített meddő mennyiségi és 

minőségi mutatóinak bejelentési kötelezettségét a Vhr. 9. § (3) bekezdésé határozza meg. 

 

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 

felügyeleti díja 43 000 Ft-tal csökkentésre kerül, erről a Bányakapitányság számviteli 

bizonylatot állított ki. 

 

A Bányakapitányság a benyújtott kérelem és a szakhatóságok korábbi állásfoglalásainak 

figyelembevételével, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § alapján a kitermelési műszaki üzemi terv 

módosításáról a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól.  
 

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. 27. § (4) - (5) bekezdés 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, 2013. június 18. 

 

Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából: 

 

 

 

Lőrincz György 

osztályvezető 

 

 

A Bányakapitányság a határozatot postai kézbesítés útján az alábbiakkal közli: 
1. Címzett. (tértivevénnyel, számlával)  

2. Irattár 


