PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: BBK/1737-6/2015.

Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása

Ügyintéző: Kovács Lajos

Hiv. szám: -

Telefon: (06 1) 373 1808

Melléklet: záradékolt dokumentáció, jegyzőkönyv,
számla a kérelmező részére
Jogerőssé vált: 2015. október 5-én

HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a ROZMARING-BÁNYA Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató

Kft.

(1028

Budapest,

Hidegkúti

út

172.;

Cg.01-09-072114;

a

továbbiakban:

Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Solymár I. - dolomit” védnevű bányatelek
bányaüzemére vonatkozó, 2015. évre szóló bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi tervét
(MÜT) 2015. október 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 bányaüzem területe megegyezik a bányatelekkel.
Töréspont száma

Y(m)

X(m)

Z(m)

1

642 629,30

248 187,24

286,10

2

642 614,60

248 191,64

285,50

3

642 601,60

248 201,23

285,30

4

642 544,30

248 249,43

284,20

5

642 532,00

248 263,53

284,30

6

642 547,00

248 280,63

286,00

7

642 559,20

248 267,33

287,40

8

642 573,40

248 281,93

287,20

9

642 620,19

248 320,63

306,50

10

642 634,89

248 337,53

310,50

11

642 647,49

248 331,53

311,20

12

642 660,99

248 333,03

310,00

13

642 710,70

248 192,94

289,50

14

642 644,10

248 187,64

286,50

A bányaüzem területével érintett ingatlanok: Solymár 099/5 hrsz.
3.

A műszaki üzemi terv alapján kitermelés nem végezhető.

4.

A Bányafelügyelet jóváhagyja a MÜT műszaki leírás részét képező bányászati hulladékgazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint:
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810
E-mail: bbk@mbfh.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A tervidőszakban bányászati hulladék keletkezésével nem számol a Bányavállalkozó,
bányászati hulladék jelenleg nem található a területen.
5.

A Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok megtérítésére, a
tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan
xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű, 2019. december 31-ig érvényes bankgarancia módozatú
biztosíték rendelkezésre áll.

6.

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.

7.

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.

8.

A „Solymár I. - dolomit” védnevű bányateleken 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.

9.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft.

10. A Bányafelügyelet az új számítás alapján a visszahagyni tervezett ásványvagyonról készített
kimutatást elfogadja.
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
(20.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a „Solymár I. - dolomit” védnevű bányatelek bányaüzeme bányabezárási műszaki
üzemi tervének ügyében 2015. július 17-én kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez.
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 23-án a kérelem
megküldésével –tájékoztatta.
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 23-án értesítette az érintett ügyfelet az eljárás megindításáról.
Az eljárás során az ügyfél nem élt nyilatkozattételi jogával.
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A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. §-ban és 26. §-ban foglaltak alapján elbírálható volt. A
benyújtott és hiánypótolt dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította,
hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a MÜT jóváhagyásának nincs akadálya.
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 támasztja alá.
4) A rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet (Hgt.) 4. § (4) - (5) bekezdése és a bányászati
hulladékgazdálkodási terv támasztja alá.
5) 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. A szabálytalan bányászati tevékenységet a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdései
tartalmazzák.
6) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a bejelentési
kötelezettséget.
7) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg.
8) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá.
9) 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 felszólítást követően - befizette a 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, mivel felügyeleti díj
nem állt rendelkezésre, erről a Bányakapitányság VI1015-00032 bizonylati sorszámon
számviteli bizonylatot állított ki.
10) A rendelkezést a Vhr.26. § (4) bekezdése b) pontja, valamint a MÜT dokumentáció alapozza
meg.
A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről kiadott KTVF: 36955-3/2009. számú, 2019.
december 31-ig érvényes jogerős környezetvédelmi működési engedélyével.
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.
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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, 2015. szeptember 1.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
A Bányakapitányság döntését postai kézbesítés útján az alábbiakkal közli tértivevénnyel:
1.
2.
3.

ROZMARING-BÁNYA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1028 Budapest, Hidegkúti út 172.;
melléklettel
Németh Géza, xxxx
Irattár

E-mail: PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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