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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Duna – Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 

2., a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Dunaharaszti II. - homok, 

kavics” védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses bányaüzem BBK/2724-14/2014. számon 

jóváhagyott, 2017. december 31-ig hatályos szüneteltetési műszaki üzemi tervének (MÜT) módosítása 

ügyében az alábbiak szerint döntött: 

1) A Bányafelügyelet részlegesen jóváhagyja a MÜT módosítást az alábbi, a tervtérképen 

feltüntetett területek és tevékenységek vonatkozásában:  

a) 1. számú tó, parti rézsű beállítás 30
 o

 rézsűszöggel; 

b) 5.2. számú tó mellett a kavicsdepó területének az ingatlan-határhoz történő igazítása; 

c) 5.2. számú tó, parti rézsű beállítás 30
o
 rézsűszöggel; 

d) 6. számú tó, parti rézsű beállítás 30
o
 rézsűszöggel; 

e) 7. számú tó, 0120/11-12 hrsz-ú területet érintő tórész, parti rézsű beállítás 30
o
 rézsűszöggel 

f) 8.1. számú tó, parti rézsű beállítás 30
o
 rézsűszöggel és védőtöltés rendezése. 

A rézsűrendezéshez kizárólag a bányatelek területéről származó szennyeződésmentes anyag 

használható fel. 

2) A BBK/2724-14/2014. számú határozattal jóváhagyott MÜT-ben betervezett, és a jelenlegi 

eljárásban mellékelt tervtérképen is feltüntetett parti rézsű beállításokat az eredeti, jóváhagyott 

paraméterekkel kell elvégezni. 

3) A Bányafelügyelet nem hagyja jóvá:  

a) a 0111/6 hrsz-ú ingatlanon kialakított tó partvonalán és a közvetlenül csatlakozó 0111/2 és 

0115/17 hrsz-ú utak területén tervezett tájrendezés módosítását; 

b) a 7. számú tóban az elválasztó töltés hiányzó része visszatöltésének átütemezését; 

c) a 4.1. számú tóhoz ÉK-ről csatlakozó területen tervezett tereprendezést; 

d) az 5.1. számú tó területén tervezett tereprendezést; 

e) az 5.1. számú tó és a 7. számú tó közötti területen tervezett tereprendezést; 

f) az 5.2. számú tó ÉNy-i sarkához csatlakozó területen tervezett tereprendezést; 
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A BBK/2724-14/2014. számú, műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat egyéb rendelkezései 

továbbra is érvényben maradnak. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 22 000 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 

(11.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A056” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását 

a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Dunaharaszti II. - homok, kavics” védnevű 

bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi tervmódosításának jóváhagyása ügyében 2015. 

december 2-án 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. § 

(2) - (2a) bekezdése szerint 2015. december 4-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás 

megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfelek közül Havasyné Selmeczi Enikő és Havasi 

Tamás együttesen, valamint Dunakeszi Város Polgármestere éltek nyilatkozattételi jogukkal, a 

tervezett MÜT módosításhoz nem járultak hozzá. 

Az eljárás során Havasyné Selmeczi Enikő és Havasi Tamás együttesen kérelmezték a kérelem és a 

tervdokumentáció digitális példányának kiadását, a Bányafelügyelet 2878-6/2015. számú végzésével 

megküldte a kérelmezett iratokat. 

Havasyné Selmeczi Enikő és Havasi Tamás együttesen, valamint Nagy István kérelmezték helyszíni 

szemle megtartását a bányaüzem területén. A Bányafelügyelet 2878-8/2015. és 2878-9/2015.számú 

végzésével elutasította kérelmüket. Jelen határozat kiadásáig érdemi fellebbezés nem érkezett 

részükről. 

A MÜT módosítási eljárásába nem volt szükséges szakhatóságok bevonása, szakkérdés vizsgálata, 

mivel új, elbírálandó szakkérdés nem merült fel, a Bányavállalkozó a BBK/2724-14/2014. számú 

eljárásban már rögzített feltélekkel folytatja tovább tevékenységét. 

A Bányavállalkozó 2015. április 30-tól kezdődően nem rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan 

hatályos környezetvédelmi működési engedéllyel, emiatt a Bányafelügyelet a rendelkező rész 1. 

pontjában kizárólag a rézsűk állapotának biztonságát fokozó parti rézsű beállítását, illetve egy 

kavicsdepó kiterjedésének megváltoztatását hagyta jóvá a Bt. 43. § (3) bekezdésében biztosított 

műszaki - biztonsági hatáskörében, tekintettel a BBK/1221-17/2015. számú hatósági helyszíni 

jegyzőkönyvben rögzített, a rézsűszög meredekségére vonatkozó megállapításokra. 

A rendelkező rész 2. pontjában a Bányafelügyelet arról rendelkezett, hogy A BBK/2724-14/2014. 

számú határozattal jóváhagyott MÜT-ben betervezett, és a jelenlegi eljárásban mellékelt tervtérképen 
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is feltüntetett parti rézsű beállításokat az eredeti, jóváhagyott paraméterekkel kell elvégezni, mivel az 

akkori tényállás alapján elbírálta a kérelmet és a Bányavállalkozó által szolgáltatott adatok alapján úgy 

döntött. 

A rendelkező rész 3.a. pontját az ügyféli nyilatkozatokban foglaltak támasztják alá. 

A rendelkező rész 3.b-f. pontjaiban felsorolt tevékenységekre vonatkozó döntést a környezetvédelmi 

működési engedély hiánya indokolja. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtása 

tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § (8) bekezdése kimondja, ha a 

bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati 

engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a 

jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a 

környezetvédelmi működési engedélyt. A bányaüzem területén végzendő tereprendezés, mint 

tájrendezés, vagy tófeltöltés (3.b. pont) bányászati tevékenységnek minősül. 

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék 

pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen határozat kiadásának időpontjában 

nem állt fent. 

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 részéről befizetett felügyeleti díj 22 000 

Ft-tal csökkentésre kerül, erről a Bányakapitányság VF1115-00123 bizonylati sorszámon számviteli 

bizonylatot állított ki. 

A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével 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 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, 2016. január 12. 

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

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel: 

1) Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. 
2) Havasyné Selmeczi Enikő, xxxx 
3) PUSCHO Kft. 2023 Dunabogdány, Táncsics M. u. 57. 
4) Dunaharaszti Város Önkormányzata 2330 Dunaharaszti Fő út 152. 
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5) ELMŰ Hálózati Elosztó KFT 1132 Budapest Váci út 72-74. 
6) Farkas Zoltán, xxxx 
7) Fejes Ernőné Weinber Anna, xxxx 
8) FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8600 Siófok Tanácsház út 5. 
9) Karl Lajosné Oberfrank Mária, xxxx 
10) Karl Zsolt, xxxx 
11) Karl Zsuzsanna, xxxx 
12) MALÉV ZRT 1097 Budapest IX. Kerület Könyves Kálmán körút 12-14. 
13) MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. 1117 Budapest Október 23-a utca 18. 
14) Nagy István, xxxx 
15) Opris Sándor, xxxx 
16) Pálfy Márton, xxxx 
17) Ruha László Lajos, xxxx 
18) Surányi János, xxxx 
19) Dr. Szerletics Antal, xxxx 
20) Tanyi György, xxxx 
21) Tanyi György László, xxxx 
22) Tanyi Györgyné, xxxx 
23) Tanyi Vivien, xxxx 
24) Weinber Józsefné Weisinger Anna, xxxx 
25) Wilhelm Faber GMBH Galgenwiesenweg 23-29 D55232 Alzey /Németország/ 
26) Wolf József, xxxx 
27) Wolf Józsefné, xxxx 
28) Irattár 


