MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
BBK/2319-7/2013.
Üi: Kovács Lajos
Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály
: 373-1808
e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu

Jogerős: 2013. október 15-től

Tárgy: Határozat szüneteltetési
műszaki üzemi terv ügyében
Gyöngykavics – 32 Termelő
Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Rózsa utca 1.

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Gyöngykavics - 32
Termelő Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rózsa utca 1.; Cg.13-09-069144; a
továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában álló „Majosháza I. – homok, kavics”
védnevű bányatelek szüneteltetési műszaki üzemi tervét jelen határozat jogerőre
emelkedésétől számított 3 évig
jóváhagyja
az alábbiak szerint.
1. Az engedélyezett tervtől eltérni csak ezen Határozat módosítása alapján lehet, melyet a
Bányakapitányságnál kell kérelmezni.
2. A „Majosháza I. – 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.
3. A Bányavállalkozót a szüneteltetési műszaki üzemi terv időtartama alatt nem terheli
tájrendezési és bányakár kötelezettség.
4. A Bányakapitányság a szünetelés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési
kötelezettséget állapít meg, melynek mértéke:
xxxx Ft/negyedév.
A díjat jelen határozat jogerőre emelkedéséttől kezdődően, a tárgyév minden negyedévét
követő hónap 20. napjáig kell megfizetni. Amennyiben nem teljes negyedéves időszakra
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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.
5. 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.
6. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 22 000 Ft.
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.

INDOKOLÁS
A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. július 24-én kérelmet nyújtott be a
„Majosháza I. – homok, kavics” védnevű bányatelekre vonatkozóan 2013 - 2016. közötti 3
éves időszakra szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása céljából. A szüneteltetést a
terület tulajdonosaival folyó, a hozzájárulásuk megadását célzó tárgyalásokkal indokolta.
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 2013. július 26-án - a
kérelem megküldésével –tájékoztatta.
A Bányakapitányság a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2013. július 29-én
hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A Bányavállalkozó a hiánypótlást teljes
körűen 2013. augusztus 13-án teljesítette.
A Bányakapitányság a szüneteltetési MÜT jóváhagyási eljárása során mellőzte a
szakhatóságok megkeresését, mivel a tervidőszakban új szakkérdés elbírálása nem merült fel.
A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(Vhr.) 13. és 17. §-ban foglaltak alapján - a hiánypótlás teljesítése után - elbírálható volt. A
benyújtott dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányakapitányság megállapította,
hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs
akadálya.
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A Bányakapitányság döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
1) Az előírást a MÜT műszaki leírás valamint a Bt. 23. § (3) bekezdésében foglaltak
támasztják alá.
2) A Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá.
3) 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 Bányavállalkozó a bányatelek területén az eddig
bányászati célra igénybevett területeket tájrendezte és erről a Bányakapitányság
BBK/431/38/2008. számon határozatot adott ki.
4) 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. végrehajtásáról szóló 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 Szolnoki Bányakapitányság részéről
14.244/2004. számon jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terve alapján a
tervidőszak utolsó évére jóváhagyott kavics kitermelés mennyisége xxxx m3/év. 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, jelenleg „1460”
kódszámú kavics fajlagos értéke 1050 Ft/m3, a bányajáradék mértéke 5 %, a Bt. 30. §
(3) bekezdés szerinti mérték legfeljebb 30 %. A Bányakapitányság a díj mértékét 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 m3 x 1050 Ft/m3 x 0,05 x 0,2 = xxxx Ft/év, amely
negyedévenként az 54/2008. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján ezer
forintra kerekítve: xxxx Ft.
5) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a
bejelentési kötelezettséget.
6) 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
a 22 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, erről a Bányakapitányság VF111300931 bizonylati sorszámon számviteli bizonylatot állított ki.
A Bányakapitányság a hiánypótlás teljesítését követően 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.
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A Bányakapitányság határozatát a Bt. 30. §-ban 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. augusztus 23.
Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:
Lőrincz György
osztályvezető
A Bányakapitányság a határozatot postai kézbesítés útján tértivevénnyel az alábbiakkal közli:
1. Gyöngykavics – 32 Termelő Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rózsa utca 1. (záradékolt
tervdokumentációval)

Hivatali kapun:
2. Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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