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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Cemex Hungária Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 

1.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló, a Szolnoki Bányakapitányság 

2879/1997/10. számú határozatával módosított „Bugyi III. - kavics” védnevű bányatelek területén 

kijelölt határ- és védőpilléreket törli, egyben új határ- és védőpilléreket jelöl ki. 

A határ- és védőpillérek a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatban 

foglaltak szerint a Bányavállalkozó által előterjesztett számítások figyelembevételével a bányatelek 

71,90 mBf alaplapjára vonatkozóan kerültek kijelölésre a műszaki leírásban megadott méretekkel az 

alábbiak szerint: 

R (határ- és védőpillér vízszintes vetületi szélessége) = pv + H x ctg(β–Δβ) [m] 

pv (védősáv) [m] 

H = határ- és védőpillér magassága [m] 

β (határszög) = 29,5°  

Δβ (határszög biztonsági tényezője) = 3° 

β–∆β (korrigált határszög) = 26,5° 

 

 A Bányafelügyelet a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek teljes határvonala 

mentén 5 m-es védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel határpillért jelöl ki; 

 a bányatelek határon kívül fekvő 01581 hrsz-ú út védelmére, a bányatelek határ 10-12 

töréspontjai között az út tengelyétől mért 50 m-es védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel 

védőpillért jelöl ki; 

 a bányatelek határon kívül fekvő 01605/19 hrsz-ú út védelmére, a bányatelek határ 7-8 

töréspontjai között az út tengelyétől mért 10 m-es védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel 

védőpillért jelöl ki; 

 a bányatelek határával érintett 01621/2 hrsz-ú út védelmére, a bányatelek határ 14-1-2-

3 töréspontjai között az út tengelyétől mért 10 m-es védősávval és 26,5°-os 

rézsűszöggel védőpillért jelöl ki; 

 a 01627 hrsz-ú, XXX. számú csatorna védelmére a bányatelek határ 12-13-14-1-2-3 

töréspontjai között, az ingatlanhatártól mért 20 m-es védősávval és 26,5°-os 

rézsűszöggel védőpillért jelöl ki; 
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 a bányatelek határon kívül húzódó 400 kV feszültségű távvezeték védelmére a 

bányatelek határ 7-8 töréspontjai között a vezeték szélső szálától mért 28 m-es 

védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel védőpillért jelöl ki; 

 a bányatelek határával az 5-6 töréspontok között érintett ipartelep védelmére, annak 

határától mért 50 m-es védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel védőpillért jelöl ki; 

 a bányatelken belül fekvő 01621/6, 01621/8 és 01621/13 hrsz-ú ingatlanok védelmére 5 

m-es védősávval és 26,5°-os rézsűszöggel védőpillért jelöl ki; 

 a bányatelek határ 5 töréspontja közelében induló „meddő félsziget”-en kialakítandó 

üzemi szállító út védelmére az út tengelyétől mért legalább 15 m-es védősávval és 

26,5°-os rézsűszöggel védőpillért jelöl ki. 

 

Az új határ- és védőpillérek kijelölését követően a számítások eredményeképpen a kavics 

ásványvagyon az alábbiak szerint változik: 

Földtani vagyon [m
3
] xxxx 

2015.01.01. állapot 

Műrevaló [m
3
] xxxx 

Nem műrevaló [m
3
] xxxx 

Védőpillérben [m
3
] xxxx 

Módosítást követően 

Műrevaló [m
3
] xxxx 

Nem műrevaló [m
3
] xxxx 

Védőpillérben [m
3
] xxxx 

Az ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban való átvezetését, a 

Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie, jelen határozat jogerőre emelkedését követően az 

ásványvagyon változásjelentésben. 

 

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 

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

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Bugyi III. - kavics” védnevű bányatelek 

vonatkozásában határ- és védőpillérek törlése és kijelölése ügyében 2015. július 15-én kérelmet 

benyújtott be a Bányafelügyelethez. Kérelmét az ásványi nyersanyagvagyon mennyiségének 

pontosításával, újabb területek művelésbe vonási szándékával indokolta. 

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. § 

(2) - (2a) bekezdése szerint 2015. július 28-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás 

megindításáról. Az ügyfelek az eljárás ideje alatt nem éltek nyilatkozattételi jogukkal. 

A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a KTVF: 4172-11/2009. számon 

módosított, KTVF: 2417-11/2008. számú, 2020. június 1-ig érvényes jogerős környezetvédelmi 
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engedéllyel. 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. július 27-én a kérelem 

megküldésével –tájékoztatta. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, 

vagy más hatóság kezdeményezésére az érdekeltek meghallgatásával a bányafelügyelet jelöli ki, törli, 

engedélyezi módosítását, részleges vagy teljes lefejtését. A védőpillérek a védő- és határpillérek 

méretezéséről szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet mellékletében, a Bányabiztonsági Szabályzatban 

foglaltak szerint, a Bányavállalkozó által előterjesztett számítások figyelembevételével kerültek 

kijelölésre a műszaki leírásban megadott méretekkel. A Bányavállalkozó a valóságos állapotnak 

megfelelően újra mérte a bányatelek határ töréspontjainak tengerszint feletti magasságát. 

Az ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő átvezetését a Bt. 

25. § (2) bekezdés b) pontja állapítja meg. 

A kérelem a Vhr. 19. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményeket kielégítve teljes körűen 

elbírálható volt, ezért a Bányakapitányság a fentiekre tekintettel 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. november 26. 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 
 Pályi György 
 bányakapitány 

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli: 

1. Cemex Hungária Kft. 1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.; záradékolt dokumentációval, számlával 
2. Szatmári Melitta, xxxx 
3. Szatmári Cintia, xxxx 
4. PMKH Földhivatali Főosztály 1051 Budapest, Sas utca 19. 
5. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
6. Szatmári Zoltán Csaba, xxxx 
7. MAVIR Zrt. 1031 Budapest, Anikó u. 4. 
8. Irattár 

 
E-mail: 

9. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 


