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Szabadság u. 252. 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Szilas Bánya Kft. (2144 

Kerepes, Szabadság u. 252., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a jogosultságában 

álló „Csömör IV. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses 

bányaüzem BBK/1263-18/2011. számon jóváhagyott, 2026. június 30-ig érvényes kitermelési 

műszaki üzemi tervének módosítását 

 

jóváhagyja 
 

az alábbiak szerint. 

 

A bányaüzem területe a bányatelek módosításával létrejött „Csömör V. - vegyes, kevert 

nyersanyag” védnevű bányatelek területével csökken. A módosult bányaüzem sarokpontjai 

EOV rendszerben: 

 

Sarokpont száma Y (m) X (m) Z (m) 
1 663744.12 247558.26 245.58 

2 664052.15 247340.68 235.96 

3 664064.64 247331.87 232,79 

4 664286.01 247465.90 236.92 

5 664538.27 247294.23 231.84 

6 664352.42 246861.37 230.11 

7 664316.48 246786.28 230.07 

8 664198.47 246834.37 233.20 

9 664159.10 246736.72 233.46 

10 664043.96 246512,48 222.45 

11 663646.75 246839.43 236.03 

12 663581.16 246953.88 241.24 

13 663530.66 246979.87 240.80 

14 663488.80 247074.21 242.18 

15 663639.27 247408.71 243.99 

16 663662.36 247376.48 244.05 
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A bányaüzem területtel érintett ingatlanok: Csömör 079; 080/1; 081/11-14; 083; 084/2; 084/4-

9; 092/4-7; 093 hrsz. 

 

A csökkentett bányaüzemi területen a fejtési területek változatlan kiosztása mellett a 

tervidőszakban kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége: 

 

Kitermelés tervezett ideje „2312” kódszámú kevert 

ásványi nyersanyag II. (m
3
) 

2014.07.01.- 2016.06.30. xxxx 

2016.07.01.- 2018.06.30. xxxx 

2018.07.01.- 2020.06.30. xxxx 

2020.07.01.- 2022.06.30. xxxx 

2022.07.01.- 2024.06.30. xxxx 

2024.07.01.- 2026.06.30. xxxx 

 

A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok 

megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére 

vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegre biztosítási szerződés megkötéséről 

rendelkezik. A biztosítási szerződés alapján kiállított biztosítói kötelezvényt jelen határozat 

jogerőre emelkedésétől számított három héten belül be kell nyújtani a Bányakapitányságra. 

Ha a Bányavállalkozó a megadott határidőre e kötelezettségének nem tesz eleget, a 

bányafelügyelet - a kötelezettség teljesítéséig - a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

 

A BBK/1263-18/2011. számú, műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat egyéb 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 az „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 kérelmet nyújtott be a „Csömör IV. - vegyes, kevert 

nyersanyag” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozóan a BBK/1263-18/2011. számú 

határozattal jóváhagyott kitermelési MÜT módosítása ügyében. 

 

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 BBK/1601-4/2014. 

számú végzésével, a kérelem megküldésével –tájékoztatta. 

 

A Bányakapitányság a kérelem vizsgálatát követően megállapította, hogy a MÜT módosítás a 

bányaüzem területének csökkentésére és ennek következményeként - a fejtési területek 

változatlan kiosztása mellett - a csökkentett bányaüzem éves tervezett kitermelési 

mennyiségének változására vonatkozik. A bányaüzemből kivett terület - bányatelek módosítás 
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következményeképpen - a „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek 

területéhez tartozik. 

 

A műszaki üzemi terv módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, 

mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel. 

 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányaterületre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 61412-2/98. számú, a teljes rekultivációig érvényes 

környezetvédelmi engedélyével. 

 

Az üzemterület lehatárolására vonatkozó előírást a Bányavállalkozó részéről szolgáltatott 

adatok, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 14. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglaltak 

indokolják. 

 

Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó előírást a Bt. 41. § (7) 

bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (5) és (7) bekezdése támasztja alá. A kérelemhez 

biztosítékként benyújtott biztosítási kötvény nem felel meg a jogszabályi előírásnak, nincs 

összhangban a költségtervvel, káreseményre vonatkozik idő- és összeglimittel, önrész 

előírással. 

 

A Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Vhr. 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 közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (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, 2014. július 30. 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

 

 

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli: 
1. Szilas Bánya Kft. (2144 Kerepes, Szabadság u. 252.; tértivevénnyel  

2. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség; hivatali kapun  

3. Irattár 


