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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Méhes Kft. (2336 Dunavarsány, Szárnyasliget Pf. 25.; a 

továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Bugyi IX. – homok, kavics” védnevű 

bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2016-2019 évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT) 

2019. 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: 

A bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok helyrajzi száma: 

I. Termelési terület: Bugyi: 01310/25; 01316/2; 01317; 01319; 01320; 01322 hrsz. 

II. Termelési terület: Dunavarsány: 016/220 hrsz. 

I. Tájrendezési terület:  Bugyi: 01299; 01319; 01320; 01321; 01323; 01324 hrsz. 

Dunavarsány: 06 hrsz. 

III. Központi bányaüzem: Dunavarsány: 08/9; 08/13; 01298/1; 01300/4 hrsz. 

I. számú üzemterület: 

Töréspont száma EOV Y (m) EOV X (m) 

1 654346.8 215086.7 

2 654376.6 215106.9 

3 654451.9 214645.7 

4 654331.8 214567.2 

5 654367.9 214501.6 

6 654468.3 214576.1 

7 654503.3 214492.6 

8 654593.9 214291.2 

9 654609.7 214260.8 

10 654711.0 214102.7 

11 654617.3 214038.7 

12 654767.6 213881.8 
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13 654720.9 213848.6 

14 654290.1 213381.1 

15 654031.5 213458.7 

16 653746.1 213736.5 

17 653779.5 213777.6 

18 654112.6 214040.5 

19 653882.2 214358.5 

20 653934.1 214387.5 

21 653905.5 214441.4 

22 653846.5 214409.0 

23 653701.5 214597.5 

24 653623.8 214548.9 

25 653601.9 214583.6 

26 653513.0 214528.0 

27 653521.6 214514.5 

28 653352.5 214408.7 

29 652920.0 214435.8 

30 652832.8 214408.4 

31 652369.4 214907.8 

32 652802.8 215012.6 

33 653057.6 214760.3 

34 653325.1 215185.7 

35 653191.2 215543.4 

36 653317.3 215751.6 

37 653610.3 216145.2 

38 653633.8 216129.0 

39 653627.6 216120.0 

40 653882.6 215944.4 

41 653632.1 215641.0 

42 653646.8 215622.2 

43 653633.5 215606.6 

44 653665.2 215565.9 

45 653492.7 215356.9 

46 653432.0 215313.9 

47 653398.1 215277.8 

48 653402.8 215268.3 

49 653410.1 215276.0 

50 653616.2 214865.6 

51 653762.8 214940.0 

52 653893.4 214733.2 

53 654110.9 214862.7 

54 654241.1 214978.8 

Az üzemterületet megtestesítő ingatlanok helyrajzi számai: 
 
Dunavarsány: 06, 07/4, 08/1, 08/2, 08/3, 08/8, 08/9, 08/13, 016/220, 017/13, 011, 
012/8 
Bugyi: 01293, 01297, 01298/1, 01300/4, 01302, 01299 
 

II. számú üzemterület: 

Töréspont száma EOV Y (m) EOV X (m) 

1 654394.2 215121.8 

2 654291.0 215714.2 

3 654452.7 215872.2 

4 654713.5 215607.1 

5 654914.5 215724.9 

6 655234.4 216054.0 
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7 655764.7 215507.6 

8 655653.7 214990.1 

9 655389.3 214670.6 

10 655232.1 214801.9 

11 655177.4 214904.2 

12 655196.4 214941.9 

13 655191.0 214993.7 

14 655158.4 215030.8 

15 655159.6 215035.3 

16 655270.5 215148.4 

17 655279.6 215159.6 

18 655087.7 215341.8 

19 655131.2 215417.0 

20 655039.0 215518.2 

21 654880.3 215692.3 

22 654632.6 215545.7 

23 654601.9 215509.3 

Az üzemterületet megtestesítő ingatlanok helyrajzi számai: 
 
Dunavarsány: 014 
Taksony: 056/3, 056/4, 056/6, 056/7, 056/8, 
Bugyi: 01304/3, 01310/25, 01310/26, 01310/33, 0313, 01316/1, 01316/2, 01317, 
01319, 01320, 01321, 01322, 01323, 01324 

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető kavics mennyisége a tervidőszakra: 

Év Kitermelésre tervezett mennyiség 
(m

3
) 

Összesen kitermelésre 
tervezett mennyiség (m³) 

 Kavics Homok  

2016 xxxx xxxx xxxx 

2017 xxxx xxxx xxxx 

2018 xxxx xxxx xxxx 

2019 xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 

  

Év Tervezett termőtalaj letakarítás 
(m

3
) 

Tervezett fedő meddőkőzet 
letakarítás (m³) 

2016 xxxx xxxx 

2017 xxxx xxxx 

2018 xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx 

4. A kitermelt kavicsos homok 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 Bányafelügyelet jóváhagyja a MÜT műszaki leírás részét képező bányászati hulladék-

gazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint: 

A bányászati hulladékkezelő létesítmények: 

1. bányászati hulladékkezelő létesítmény: 
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 termőtalaj; 

 helye: a Bugyi 01310/33 hrsz.-ú ingatlanon, a műszaki üzemi tervtérképen megjelölt 

területen; 

 anyaga: homok, kőzetliszt, agyag szórványkaviccsal szennyezett és kb 1-2,4%-ig 

szerves anyag (humusz), nem sugárveszélyes, nem éghető; 

 minősítése: nem inert, nem veszélyes; 

 területe: 21 812 m²; 

 kapacitása: xxxx m
3
; 

 magassága: 5 m; 

 rézsűszög: 33
0 
. 

2. bányászati hulladékkezelő létesítmény: 

 bányameddő; 

 helye: a Dunavarsány 08/13 hrsz.-ú ingatlanon, a műszaki üzemi tervtérképen megjelölt 

területen; 

 anyaga: kavics, iszap, kőzetliszt és agyag keveréke, amelyben egyik összetevő sem 

haladja meg a 60 %-ot, nem sugárveszélyes, nem éghető; 

 minősítése: inert, nem veszélyes; 

 területe: 46 400 m²; 

 kapacitása: xxxx m
3
; 

 magassága: 5 m; 

 rézsűszög: 33
0 
. 

Jelen műszaki üzemi tervidőszakban új meddőhányó létesítését nem tervezik. 

A Bányavállalkozó köteles a tervet változás esetén 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 Bányafelügyeletet a nyilvántartott adatokban bekövetkező valamennyi 

változásról haladéktalanul írásban értesíteni. 

7. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok 

megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére 

vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összeghatárig terjedő bankgarancia módozatú biztosíték 

adásáról rendelkezik. Teljesítési határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 

nap. A teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási 

bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint. 

8. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet azonnal be kell 

jelenteni a 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. 

9. 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. 

10. A „Bugyi IX. – 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. 
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11. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 86 000 Ft. 

12. Talajvédelmi előírások: 

 A bányaterületre vonatkozó talajtani szakvélemény megállapítását figyelembe vevő MÜT 
Humuszgazdálkodási fejezet kiegészítéssel a 2016-2019-es üzemi tervet talajvédelmi 
szempontból elfogadom. 

 A letermelt és deponált humuszos feltalaj felhasználásának mennyiségi viszonyait 
dokumentálni kell és az értékesített mennyiségről a Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi 
Osztályt értesíteni kell. 

 A helyben fel nem használt humuszos feltalaj vonatkozásában a Növény- és Talajvédelmi 
Osztályt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 55. § alapján az engedélyes 
részére külön határozatban talajvédelmi járulékot állapít meg. 

13. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal szakhatósági előírásai: 

 Honvédelmi rendeltetésű ingatlanon bányaművelési tevékenység nem végezhető. 

 A bányaüzem jelenleg hatályos műszaki üzemi tervének soron következő módosításakor 

vagy új időszakra vonatkozó műszaki üzemi tervének jóváhagyása során a bányatelket 

módosítani kell úgy, hogy az ne érintsen honvédelmi rendeltetésű ingatlant. 

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. 

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 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (43.000,- 

Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Bugyi IX. – homok, kavics” védnevű bányatelken 

működő bányaüzem műszaki üzemi tervének jóváhagyása ügyében tervdokumentációt nyújtott be a 

Bányafelügyelet részére. 

A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (2a) 

bekezdése szerint PE/V/1269-2/2016. számú végzésével értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás 

megindításáról. 

A MOL Nyrt. 2016. június 23-án érkezett levelében az alábbi üzemeltetői nyilatkozatot tette: 

„Tárgyi levelükben szereplő bányatelket érintik a Társaságunk üzemeltetésében lévő Algyő-

Százhalombatta DN300 PN60 kőolaj-, Százhalombatta-Szajol DN150 PN63 és Százhalombatta-Szajol 

DN300 PN63 termékvezetékek, valamint azok biztonsági övezete. A műszaki üzemi terv, az utólagosan 

e-mailben megküldött „Bugyi IX. – homok, kavics dokumentáció és Bányaművelési térkép” pdf állomány 

alapján nem veszélyezteti vezetékeink biztonságát.” 

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. 

(XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §-ban foglaltak alapján elbírálható volt. A benyújtott dokumentációt és 

mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi 

követelményeknek, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs akadálya. 

A Bányafelügyelet rendelkezéseinek jogszabályi alapjai: 
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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 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. 

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 rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Hgt.) 4. § (4) - (5) bekezdése és a bányászati 
hulladékgazdálkodási terv támasztja alá. 

7) 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. 

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

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

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

11) A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 
költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) 
NFM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Bányavállalkozó az eljárás igazgatási 
szolgáltatási díját, 86 000 Ft-ot megfizette. 

12) Az előírást a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály PE/TV/759-2/2016. számon kiadott, 2016. július 19-én érkezett véleménye alapozza 
meg. 

13) Az előírást a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2016. július 14-én érkezett, HHI/4460-
1/2016. számú szakhatósági állásfoglalása alapozza meg. 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/1476-30/2016. számú, 2025. december 31-ig 
érvényes jogerős környezetvédelmi működési engedélyével. 

A Bányafelügyelet eljárása során PE/V/1269-7/2016. számú 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 2016. július 14-én érkezett, HHI/4460-1/2016. számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásait az alábbiakkal indokolta: 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

PE/V/1269-7/2016. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Bugyi IX. – homok, 

kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2016-2019. évekre vonatkozó bányaművelési 

műszaki üzemi terve tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat továbbá az ügy előzményeit megvizsgáltam és az alábbiakat 

állapítottam meg. 

 A Szolnoki Bányakapitányság „Bugyi IX. – homok, kavics” védnevű bányatelket 

megállapító 6028/1999/4 számú határozatát módosító 10089/2001 számú határozata a 

Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 

Dunavarsány 016/4 és 017/2 hrsz-ú ingatlanokat a Honvéd Vezérkar Hadműveleti 
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Csoportfőnökség által kezdeményezett felügyeleti intézkedés hatására a bányatelek 

területéből kivette. 

 A bányatelekre vonatkozó határozatok nem tartalmaznak honvédelmi rendeltetésű 

ingatlant, de a műszaki üzemi tervtérképen a megállapított bányatelek a mai napig fedi a 

Dunavarsány 017/2 hrsz-ú ingatlant. 

 A Bányavállalkozó korábban a tárgyi bányatelek védőpilléreinek módosítását kérelmezte a 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál 

indított eljárás során 2016. április hónapban. 

 Tekintettel arra, hogy a bányatelek a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi 

Minisztérium vagyonkezelésében lévő Dunavarsány 017/2 hrsz-ú ingatlant is érintette, 

illetve arra, hogy a HM Hatósági Hivatala által kért védőpillér kijelölése nem történt meg, a 

védőpillérek módosításához a HHI/2644-1/2016 nyt. számú állásfoglalásomban nem 

járultam hozzá. 

 A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztályának eljárása a védőpillér módosítását elutasító PE/V/759-12/2016 számú 

határozatával lezárult. 

 A Bányavállalkozó új eljárás keretében a szükséges mértékben védőpillért jelölt ki a 

bányatelek 28-31. sarokpontjai közötti szakaszára, mely így biztosítja a 017/2 hrsz-ú 

ingatlan védelmét. 

A fenti feltételek betartása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 

feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 

36. § (1) a), c)-e), 80. § g) pontján alapszik. 

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 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 a 78/2015. 

(XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg. 
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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, 2016. július 25. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 Pályi György 
 bányakapitány 

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli: 

1. Méhes Kft. 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget Pf. 25. 
2. Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.  
3. Méhes József, xxxx  
4. Pálfy Márton, xxxx 
5. Lévai Mónika, xxxx 
6. Opris Sándor, xxxx  
7. Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 
8. MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 1031 Budapest Anikó u. 4.    
9. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 1051 Budapest V. kerület, Sas u. 19.  
10. Elmű Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
11. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest, Október 23-a utca 18.  
12. Nagy László, xxxx  
13. Horváth Dezsőné, xxxx 
14. Hellenbach Ferenc, xxxx 
15. Hellenbach Ferencné, xxxx  
16. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56. 
17. FVM Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 7.  
18. Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és 

Talajvédelmi Osztály 1135 Budapest, Lehetl utca 43-47. 
19. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1555 Budapest, Pf.: 70. 
20.  Irattár 

Hivatali Kapun: 
PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 


