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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a STONEMINE Bányászati és Szolgáltató Kft. (2096 

Üröm, Kőbányai út 16.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló 

„Budakalász III. - édesvízi mészkő” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2015-2017. 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: Budakalász 044/1 

Töréspont 
száma 

Y (m) X (m) 
Töréspont 

száma 
Y (m) X (m) 

1 647615,80 252969,93 21 647759,24 252813,80 

2 647698,43 252949,64 22 647753,90 252818,82 

3 647799,01 252925,74 23 647747,91 252810,73 

4 647925,29 252875,37 24 647707,94 252819,55 

5 647970,25 252867,25 25 647706,18 252812,10 

6 648006,38 252883,87 26 647675,50 252839,39 

7 648032,28 25289033 27 647672,91 252844,71 

8 648077,83 252924,64 28 647660,57 252854,45 

9 648094,51 252898,01 29 647651,87 252862,94 

10 648068,75 252867,67 30 647650,69 252865,55 

11 648049,68 252853,90 31 647640,67 252872,80 

12 648022,20 252852,36 32 647646,60 252885,27 

13 648003,13 252846,62 33 647643,30 252887,82 

14 647993,84 252839,44 34 647653,91 252903,20 

15 647980,92 252769,77 35 647641,71 252915,65 

16 647976,73 252756,48 36 647655,06 252920,71 

17 647956,43 252739,52 37 647643,49 252938,63 

18 647937,05 252729,37 38 647636,68 252944,95 

19 647883,58 252734,76 39 647626,30 252957,08 

20 647851,85 252749,13 40 647619,99 252962,47 
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3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető édesvízi mészkő és fedő meddő mennyisége a 

tervidőszakban:  

év mészkő (m
3
)  fedő meddő (m

3
) 

2015. xxxx xxxx 

2016 xxxx 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 Bányafelügyelet 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 adásáról 

rendelkezik. Az igazságügyi építésügyi és ingatlanforgalmi szakértővel felbecsült értékű, 

tehermentes ingatlan vonatkozásában készített jelzálogszerződést legkésőbb a határozat 

jogerőre emelkedését követő egy héten belül be kell nyújtani a Bányafelügyelethez aláírás 

céljából. A Bányafelügyelet által aláírt jelzálogszerződést az aláírást követő egy héten belül a 

Bányavállalkozónak az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala földhivatali oszálya 

részére be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés végett és az erről szóló 

igazolást illetve a jogerős Földhivatali döntést meg kell küldeni a Bányafelügyelethez. A 

teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási bírság 

legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint. 

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 „Budakalász III. - édesvízi mészkő” 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 38 000 Ft. 

11. Környezet- és természetvédelmi előírások: 

 A tájendezési tevékenységet a lehető leghamarabb meg kell kezdeni.  

 A munkálatok során megfelelő intézkedéseket kell tenni a diffúz levegőterhelés 

minimalizálása érdekében. 

 A munkaterületről talajt és egyéb porképződést okozó anyagot, építési törmeléket 

elszállítani csak ponyvával takart, vagy zárt szállítójárművel szabad. 

 A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető 

legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.  
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 A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, 

környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 

 A keletkező hulladékok érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezet számára adhatók át 

hasznosításra/ártalmatlanításra. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő 

engedélyének meglétéről. 

 A KTF: 31327-33/2014. számú határozatban foglalt kikötéseket a bányaművelés 

során be kell tartani. 

12. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály előírásai: 

 Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A felszíni és a 

felszín alatti víz használata, illetve a vízkivétel vízjogi engedélyköteles tevékenységek. 

 A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése 

tilos. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékgyűjtés csak úgy végezhető, hogy azzal a 

földtani közeget, talajvizet nem szennyezhetik. 

 Tájrendezés, feltöltés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok 

használhatók fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. A bányászati tevékenység 

során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és 

ártalmatlanításával mentesítendő a terület. 

 A feltöltéshez felhasználásra kerülő anyagot előzetesen akkreditált laboratóriummal 

be kell vizsgáltatni. 

 A bányatelek területén üzemanyagot tárolni csak vízzáró betonburkolaton, 

kármentőtérben elhelyezett tárolótartályban lehet. 

 A mobil szállítójárművek üzemanyagtöltése a bányatelek területén nem végezhető. A 

bányában üzemelő munkagépek tankolása során az esetleges elfolyások 

felfogásának szempontjából megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni. A 

bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása, mosása nem végezhető. 

 A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A 

bányatelken folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal 

kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és 

fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne 

szennyeződjön. 

 

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 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

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

A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Budakalász III. - édesvízi mészkő” védnevű 

bányatelken működő bányaüzem kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyása ügyében 2015. 

június 3-án kérelmet terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. 

A Bányafelügyelet BBK/1314-2/2015. számú, 2015. július 13-án kelt végzésében egyéb eljárási 

költség és igazgatási szolgáltatási díj befizetésére szólította fel a Bányavállalkozót. Az előírás 2015. 

július 24-én teljesült. 

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében BBK/1314-3/2015. számú, 

2015. július 15-én kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes 

körűen 2015. augusztus 13-án teljesült. 

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/1314-11/2015. számú, 2015. szeptember 8-án kelt végzésében 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságokat. 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. október 6-án érkezett, HHI/5959-1/2015 számú 

végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiak szerint 

indokolta: 

„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

BBK/1314-11/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Budakalász III. - 

édesvízi mészkő” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2015-2017. évekre vonatkozó 

kitermelési javított 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.” 

Budakalász Város Önkormányzatának Jegyzője 2015. október 12-én érkezett, 2282/2/2015 számú 

végzésében nem tett kikötést. Döntését az alábbiak szerint indokolta: 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály BBK/1314-

11/2015 számú végzésében megkereste a hivatalt a „Budakalász III.- édesvízi mészkő” védnevű 

bányatelek műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

kiadására. 

„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy Budakalász Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2014. (XII. 19.) sz. rendelete alapján helyi 

védettség nincs az érintett területen. 

Szakhatósági állásfoglalásom kiadásánál Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-

testületének 20/2014. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelete és a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban foglaltakat vettem 

figyelembe. 
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Állásfoglalásomat a 267/2006 (XII.20.) Korm. rendelet 41A. § (3) bekezdése alapján a 3. 

melléklet 8. pontja által biztosított jogkörömben eljárva adtam meg.” 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 2015. október 12-én érkezett, 35100-8972-4/2015.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának előírásait a rendelkező rész 12. pontjában érvényesítette a Bányafelügyelet. 

Döntését az alábbiak szerint indokolta: 

„A telephely ivóvíz ellátása közüzemi hálózattal megoldott, a szennyvizet zárt tartályban gyűjtik 

és szükség szerint elszállítják. A csapadékvizet gyűjtik és a vizes vágásnál hasznosítják, majd 

kilocsolják a meddő kőzetre, illetve portalanításra hasznosítják. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős 

határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) 

pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta 

és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 

folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 83/2014. (III 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti 

sávot nem érint. 

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével történt. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése 

zárja ki. 

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna- 

völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja. 

Az FKI-KHO feladat- ás hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletének 2. pontja szabályozza.” 

 

A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:  

1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 5. § (3) bekezdésében és a Bt. 
végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (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 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 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 
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figyelembe. Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségét és a bírság mértékét a Ket. 61. § 

tartalmazza. 

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 38 000 Ft-tal csökkentésre kerül, erről a Bányakapitányság VF1115-
00057 bizonylati sorszámon számviteli bizonylatot állított ki. 

11) A rendelkezést a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály PE/KTF/8171-4/2015. számon kiadott, 2015. október 5-én érkezett szakvéleménye 
támasztja alá. A vizsgált szakkérdések: 

„A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a 

tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdése. 

A bányászati tevékenységgel érintett terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet [a továbbiakban: 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet] alapján 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park részeként országos jelentőségű védett természeti területnek 

minősül. 

A bányászati tevékenységgel érintett terület az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 

KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Pilis 

és Visegrádi-hegység (HUDI20039) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (Natura 2000) része.  

A bánya területén, a Budakalász 044/1 hrsz.-ú ingatlan b alrészletén nyílik a Budakalász 4. 

sz. sziklahasadék (országos barlangnyilvántartási száma: 4820-38) és a Budakalász 12. 

sz. sziklahasadék (országos barlangnyilvántartási száma: 4820-39). Továbbá barlang 

érintettsége révén a Budakalász 044/1 hrsz.-ú ingatlan a barlangok felszíni 

védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] alapján barlang felszíni védőövezetnek minősül. 

A 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján „A védetté nyilvánítás célja a 

Duna és Ipoly térségében a folyók és mellékrendszerük, a védettséggel érintett területek 

természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, az érintett területek 

erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak, gazdag élővilágának, 

tájképi és történelmi emlékeinek a védelme.” 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján „a Natura 2000 területek 

lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben 

meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 

2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 

gazdálkodás feltételeinek biztosítása”. 

 

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése. 
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m-ben határozott meg – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerinti zaj ellen védendő létesítmény 

nincs. 

A csekély kitermelési és szállítási volumene miatt a termelés és a bányából történő 

kiszállítás érzékelhető zajterhelés növekedést nem okoz a környezetben. 

 

A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése. 

Tárgyi létesítmény a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 

levegőtisztaság-védelmi követelményeknek megfelel. 

 

A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására, ártalmatlanítására 

vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése. 

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 

Megállapítom, hogy kikötéseim, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával tárgyi 

bányászati tevékenység táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi érdeket nem 

sért. 

Tájékoztatom, hogy a környezet- és természetvédelmi szakhatósági hatáskörében eljáró Pest 

Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti előzetes vizsgálati eljárást folytatott le tárgyi bányatelekre 

vonatkozóan, melyben megállapításra került, hogy a bánya üzemeltetésének jelentős 

környezeti hatása nincs. 

Kérem felhívni Kérelmező figyelmét, hogy a fentiek szerinti eljárást lezáró KTF: 31327-

33/2014. számú határozatban foglalt kikötéseket a bányaművelés során be kell tartani.” 

 

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. 
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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. október 20. 

 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
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