PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: PE/V/1881-16/2016.

Tárgy: határpillér lefejtés engedélyezése

Ügyintéző: Mucsi Péter

Hiv. szám: -

Telefon: (06 1) 373 1807

Melléklet: záradékolt tervdokumentáció és
bányaművelési térkép a
bányavállalkozó részére
Jogerőssé vált: 2016. december 16-án

HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Németh József (xxxx; a továbbiakban: Bányavállalkozó)
bányászati jogosultságában álló „Bugyi XIV. – homokos kavics” védnevű bányatelek BBK/242816/2014. számú határozattal kijelölt határpillérek lefejtését
engedélyezi,
az alábbiak szerint:



a bányatelek 4-5 sarokpontja között elhelyezkedő határpillér lefejtése,
a bányatelek 5-1 sarokpontja között elhelyezkedő határpillér lefejtése.
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A határpillérek lefejtését követően a pillérekben lekötött homokos kavics ásványvagyon xxxx m -rel
csökken, ezáltal a kitermelhető készlet ennyivel növekszik.
Az ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban történő átvezetését, a
Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie, a módosító határozat jogerőre emelését követően az
ásványvagyon változásjelentésben.
4-5-1 sarokpontok között elhelyezkedő határpillérek lefejtése a jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi
terv birtokában végezhető el.
A határpillérek védősávjának lefejtését a letakarított fedő meddővel történő visszatöltéssel helyre kell
állítani.
Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások:
1. A munkálatok során megfelelő intézkedéseket kell tenni a diffúz levegőterhelés minimalizálása
érdekében.
2. A munkaterületről talajt és egyéb porképződést okozó anyagot, építési törmeléket elszállítani
csak ponyvával takart, vagy zárt szállítójárművel szabad.
3. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb
légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
4. A tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, a keletkező hulladék mennyiségének és
veszélyességének
csökkentésével,
a hulladék
hasznosításával,
környezetkímélő
ártalmatlanításával kell végezni.
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5. 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 kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a
felfedező, a munka felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az
általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, jegyző útján Forster Központnak (1014 Budapest
Táncsics M. u. 1.) haladéktalanul bejelenteni a tevékenységet szüneteltetni, a helyszín és a lelet
őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft.
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 befizetésen „A0440” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a
fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Bugyi XIV. - homok, kavics” védnevű
bányatelek vonatkozásában határpillérek lefejtése ügyében 2016. augusztus 9-én kérelmet benyújtott
be a Bányafelügyelethez.
A Bányafelügyelet PE/V/1881-4/2016. számú levelében szakkérdésben megkereste a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát.
A Bányászati Osztály a kulturális örökség védelmében tett rendelkezést örökségvédelmi
szakkérdésben az integrált eljárás alapján, legfőképp az ügyintézési határidő megtartása okán,
tekintettel arra, hogy az integrált eljárásban az érdemi kérdés vizsgálata nem önálló eljárás keretében
történik és az eljárás felfüggesztésére valamely érintett érdemi kérdés (örökségvédelem) túlzottan
elhúzódó vizsgálatára hivatkozva nincs lehetősége.
A Bányafelügyelet PE/V/1881-6/2016. számú, 2016. szeptember 5-én kelt levelében szakkérdésben
megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (a
továbbiakban KTF).
A Bányafelügyelet PE/V/1881-7/2016. számú, 2016. szeptember 5-én 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 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály a hivatali kapun megküldött kérelmet és dokumentációt 2016. szeptember 6-án
töltötte le 723206798201609061133376839 érkeztetési számon. A szakhatósági állásfoglalás
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kiadására a (Ket.) 71. § (2) bekezdésére b) pontjára és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(Bt.) 43/A. § (4) bekezdésére tekintettel, a szakhatósági állásfoglalást megadottnak tekinti.
A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2016. szeptember 30-án kelt
végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2016. október
10-én teljesült.
A Bányafelügyelet eljárása során PE/V/1881-10/2016. számú, 2016. október 3-án kelt végzésével
felfüggesztette az eljárást a PE/KTF36732-1/2016. számon folyamatban lévő, a környezetvédelmi
hatóságnál lefolytatandó előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés eredeti, jogerős példányának a
Bányafelügyeletnél, a Bányavállalkozó részéről történő bemutatásáig.
A Bányafelügyelet a Bányavállalkozótól 2016. október 17-én érkezett a nyilatkozatát a KTF részére
továbbította. A KTF a tárgyi ügy közigazgatási iratainak, rendelkezésére álló dokumentációnak
valamint a kapcsolódó eljárási iratainak felülvizsgálata után az előzetes vizsgálati eljárás
kezdeményezésétől eltekintett és a határpillér lefejtés jóváhagyásához hozzájárult.
A 1-5. rendelkezéseket a PE/KTF/36732-3/2016. számon kiadott, 2016. november 23-án 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 bányatelek által érintett Bugyi 01285/15 hrsz.-ú ingatlan egyedi jogszabály által kelölt
országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti
területet nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének,
valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM
rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem része.
A földtani közeg védelme követelményeinek való megfelelés kérdése.
A tevékenység során a földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos
anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg
ne szennyeződjön.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelés kérdése.
A bányatelek zajszempontú hatásterületén a környezeti zaj és 1rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerinti zaj ellen védendő
létesítmény nincs. A csekély szállítási volumen miatta tevékenységhez kapcsolódó
kiszállítás érzékelhető zajterhelés növekedést nem okoz a környezetben.
A levegőtisztaság-védelmi előírásoknak való megfelelés kérdése.
A tevékenység során diffúz porszennyezés következhet be, így a diffúz forrás üzemeltetése
során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell — levegő védelméről szóló
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306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 26.
§ (1) bekezdése értelmében.
Az anyagszállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott
levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles — a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
28. (2) bekezdése értelmében.
A keletkező hulladék elhelyezésére, előkezelésére, hasznosítására,
vonatkozó hulladék-gazdálkodási előírásoknak való megfelelés kérdése.

ártalmatlanítására

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
nyilvántartás és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.”

A határpillérek védősávjának lefejtésének fedő meddővel történő visszatöltését az 2016. október 17én érkezett, PE/V1881-12/2016. számon iktatott Bányavállalkozói nyilatkozat indokolja.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék
pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a határozat kiadásának időpontjában nem
állt fent.
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.
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 Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Ezen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek
beszerzése alól.
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
bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről,
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 31.) NFM rendelet írja
elő.
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A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, illetékességét a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1.
melléklete állapítja meg.
Budapest, 2016. november 25.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli:
1. Németh József, xxxx
Elektronikus levél (e-mail) útján:
2. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya;
zoldhatosag@pest.gov.hu
3. Irattár
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