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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kavics Union Szolgáltató Kavicskitermelő és Építőipari 

Kft. (2347 Bugyi, Ürbői út hrsz.: 01110/39; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a 

jogosultságában álló „Bugyi V. - homok, kavics” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2015. 

II. félév - 2017. évekre szóló kitermelési és tájrendezési műszaki üzemi tervét (MÜT) 2017. 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: 

Az üzemterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma: 

Bugyi 01110/7-8, 01110/32-39, 01110/31 

Töréspont 
száma 

Y (m) X (m) Töréspont 
száma 

Y (m) X (m) 

1 656254.810 206428.550 34 657203.950 205788.860 

2 656259.020 206433.060 35 657167.500 205735.330 

3 656460.340 206649.130 36 657075.480 205663.150 

4 656588.180 206786.340 37 657060.640 205661.740 

5 656734.040 206942.980 38 656987.730 205736.980 

6 657044.990 207274.500 39 656962.700 205833.050 

7 657088.230 207251.670 40 656957.220 205866.910 

8 657595.170 206665.230 41 656918.780 205913.890 

29 657637.360 206701.090 42 656871.680 205919.370 

30 657628.370 206626.830 43 656849.430 205921.140 

31 657442.160 206417.000 44 656818.840 205913.990 

32 657377.820 206221.790 45 656759.430 205854.150 

33 657319.680 205958.800    

A kitermeléssel igénybe vehető ingatlanok helyrajzi száma: Bugyi: 01110/34-39. 

Tájrendezéssel érintett ingatlanok: Bugyi 01110/7-8, 01110/32-39 hrsz. 

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető kavics és fedő meddő mennyisége a 

tervidőszakban:  
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év kavics (m
3
)  fedő meddő (m

3
) 

2015. II. félév xxxx 
xxxx 

2016 xxxx 

2017. xxxx xxxx 

4. A kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradékot kell fizetni. A Bányafelügyelet termelvény 

és ásványvagyon veszteséget nem hagy jóvá. 

5. A kitermeléssel kapcsolatos évente esedékes adatszolgáltatásokat, mennyiségi és minőségi 

mutatókat a bányafelügyelet felé teljesíteni kell. 

6. 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 rendelkezésre áll. 

7. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet azonnal 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. 

8. 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. 

9. A „Bugyi V. - homok, kavics” védnevű bányatelken 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. 

10. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 86 000 Ft. 

11. A BBK/2711-24/2011. számú határozattal jóváhagyott, 2015. december 31-ig hatályos 

műszaki üzemi terv jelen határozat jogerőre emelkedésével és végrehajthatóvá válásával 

hatályát veszti. 

12. Talajvédelmi előírások: 

a. A művelésbe vont földrészlet feltalaját 35 cm mélységben kell letermelni és egyéb 

talajféleségtől, ásványi nyersanyagoktól elkülönítetten deponálni. Az egyes területek 

lehatárolásában a szakvélemény térképvázlata nyújt segítséget. 

b. Biztosítani szükséges a tárolandó talaj (mintegy xxxx m
3
) szennyezésektől való 

megóvását, valamint erózióval és deflációval szembeni védelmét; ennek érdekében a 

depónia felszínét füvesíteni kell. Gondoskodni szükséges a gyomvegetáció rendszeres 

kaszálásáról. 

c. A humuszos feltalaj felhasználásának mennyiségi viszonyait dokumentálni kell.  

d. A helyben fel nem használt humuszos feltalaj vonatkozásában Igazgatóságunk a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 55. § alapján az engedélyes részére külön 

határozatban talajvédelmi járulékot állapít meg. 

 

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. 
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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 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

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

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Bugyi V. - homok, kavics” védnevű bányatelken 

működő bányaüzem kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyása ügyében 2015. május 21-én 

kérelmet terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. 

A Bányafelügyelet 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 környezetvédelmi hatóságot az eljárás megindulásáról 2015. június 29-én a kérelem 

megküldésével –tájékoztatta. 

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2015. július 2-án hiánypótlásra 

szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. augusztus 3-án teljesült. 

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/1164-5/2015. számú, 2015. június 29-én kelt végzésében 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. 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 10-én érkezett, HHI/4302-1/2015 számú 

végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiak szerint 

indokolta: 

„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

BBK/1164-5/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Bugyi V. - homok, 

kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2015-2017. évekre vonatkozó kitermelési 

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 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat 

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

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 és a környezetvédelmi működési engedélyben megadott 

határérték támasztja alá. 

4) A rendelkezést a Bányafelügyelet a Bt. 20. § és a Bt. 43. § (1) és (2) bekezdésében szereplő 

ásványvagyon gazdálkodás hatáskörében eljárva írta elő. 
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5) A Vhr. 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az ásványi nyersanyagot kitermelő 

engedélyes az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét köteles a 

bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. 

6) 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. 

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

kötelezettséget. 

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

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

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 Bányavállalkozó részéről 
befizetett felügyeleti díj 86 000 Ft-tal csökkentésre kerül, erről a Bányakapitányság VF1115-
00039 bizonylati sorszámon számviteli bizonylatot állított ki. 

11) Egyidőben ugyanazon bányaüzemre egy kitermelési műszaki üzemi terv lehet hatályban. 

12) A rendelkezést a PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály szakkérdésre adott, 2015. július 27-én érkezett, 
PEF/TO/774-2/2015. számú véleménye alapozza meg. 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a KTF: 1079-2/2015. számon módosított, 

KTVF: 3577-2/2009. számú, 2021. december 31-ig érvényes jogerős környezetvédelmi működési 

engedéllyel. 

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 25. 
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 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel: 

1. Kavics Union Kft. 2347 Bugyi, Pf. 38.; melléklettel 
2. Irattár 

 
E-mail: 

3. PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
4. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 


