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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és 

Kereskedelmi Kft. (2100 Gödöllő, Blaháné u. 27., Cg.: 13-09-139133; a továbbiakban: 

Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Zebegény I. – mészkő” bányatelek 

bányaüzemére vonatkozó tájrendezési és mezőbezárási műszaki üzemi tervét (MÜT) 2017. március 

31-ig 

jóváhagyja 

az alábbiak szerint. 

1. Az engedélyezett tervtől eltérni csak ezen határozat módosítása alapján lehet, melyet a 

Bányafelügyeletnél kell kérelmezni. 

2. A bezárásra tervezett bányamező lehatárolása: 

Sarokpont száma EOV Y(m) EOV X(m) EOV Z (mBf) 

1 639127.50 275719:78 134.2 
2 639153.50 275733.84 137.0 

3 639197.00 275662.53 147.5 

4 639143.97 275628.45 146.7 

5 639170.01 275563.44 143.9 

6 639175.40 275541.94 142.2 

7 639181.74 275534.61 142.0 

8 639196.16 275535.85 142.3 

9 639274.33 275552.13 161.0 

10 639286.31 275550.84 162.1 

11 639307.38 275538.09 170.3 

12 639297.83 275528.35 172.5 

13 639270.19 275480.77 179.4 

14 639217.63 275390.28 172.7 

15 639204.54 275365.25 183.3 

16 639153.75 275291.12 164.9 

17 639085.55 275373.80 147.6 

18 639109.54 275461.46 138.2 

19 639131.49 275504.45 139.3 

20 639127.23 275516.39 138.7 

21 639111.24 275528.52 139.1 

22 639098.69 275527.44 138.8 

23 639066.59 275536.50 133.7 

24 639099.81 275578.50 134.5 

25 639116.60 275626.48 134.7 

26 639118.56 275638.25 135.0 

27 639127.88 275678.44 134.5 
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A bezárásra tervezett bányamező területével érintett ingatlan helyrajzi száma: Zebegény 

0161/1; 0162/1; 0163/2; 0166/4; Szob 0137/1 hrsz. 

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelés nem végezhető a bezárásra tervezett bányamező 

területén. A mezőbezárást és tájrendezést követően visszahagyásra kerülő ásványvagyon 

mennyisége: xxxx m
3 
mészkő. 

4. 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 rendelkezésre 

áll. 

5. 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. 

6. 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. 

7. A „Zebegény I. – mészkő” 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. 

8. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft. 

 

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 befizetésen az „A0350” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását 

a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a „Zebegény I. – mészkő” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó 

tájrendezési és mezőbezárási műszaki üzemi terve ügyében 2016. augusztus 24-én kérelmet nyújtott 

be a Bányafelügyelethez. 

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. § 

(2a) bekezdése szerint értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt 

a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal. 
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A Bányafelügyelet 2016. augusztus 25-én kelt végzésében felszólította a Bányavállalkozót igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetésére. Az előírás 2016. szeptember 14-én teljesült. 

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2016. szeptember 9-én kelt 

végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2016. 

szeptember 30-án teljesült. 

A Bányafelügyelet eljárása során PE/V/1993-7/2016. számú levelében 2016. szeptember 2-án 

szakkérdésben megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát. A 2016. szeptember 14-én érkezett, HE/ERDO/8356-2/2016. 

számú állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult a műszaki üzemi tervhez: 

„A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tereprendezés az 

Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterületet nem érint, erdőgazdálkodási 

érdeket nem sért. A bányamező tájrendezési és bányabezárási műszaki tervének 

engedélyezéséhez feltételek nélkül hozzájárulok.” 

A Bányafelügyelet PE/V/1993-8/2016. számú, 2016. szeptember 6-án kelt végzésében szakhatósági 

állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint 

a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon 

alapuló állásfoglalásához. 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2016. szeptember 30-án érkezett, 1660/110/6440-

1/2016/hho. számú szakhatósági állásfoglalásában a műszaki üzemi terv jóváhagyásához hozzájárult. 

Döntését az alábbiak szerint indokolta: 

„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési ás Fogyasztóvédelmi Főosztály 

PE/V/1967-8/2016 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Zebegény I. – 

mészkő” védnevű bányatelek bányamező tájrendezési és bezárási műszaki üzemi terve 

tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi 

tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség 

nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-

e), 80. § g) pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni 

önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTF/353-

35/2015. számú határozatában környezetvédelmi működési engedélyt adott ki a Bányavállalkozó 

részére. A környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedést követően 2025. szeptember 30. napjáig 

érvényes. 

A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:  

1) A 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 adatai 
indokolják. 

3) Az előírást a MÜT műszaki leírás támasztja alá. 
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4) A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (7) - (12) bekezdése rendelkezik a 

bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és 

teljesítésének módjáról. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát vette 

figyelembe. 

5) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a bejelentési 

kötelezettséget. 

6) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg. 

7) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá. 

8) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete tartalmazza. 

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 a 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése 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, 2016. október 15. 

 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 

A Bányafelügyelet döntését postai úton, tértivevénnyel, az alábbiakkal közli: 

1) Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., 2627 Zebegény, 
Márianosztrai út. 4. (záradékolt dokumentációval) 

2) Krebsz Jánosné, 2627 Zebegény, Bartoky József utca 8. 
3) Ipoly István Zoltán, 2627 Zebegény, Szőnyi István út 22. 
4) Kovács Pálné, 2193 Galgahévíz, Fő utca 26. 
5) Zebegény Önkormányzat, 2627 Zebegény, Árpád utca 5. 
6) Ipoly Erdő Zrt., 2661 Balassagyarmat, Pf: 34. 
7) ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. (vezetékjog) 
8) Irattár 


