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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 „Szigetszentmiklós IV. – homok, 

kavics” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi 

tervét (MÜT)  

jóváhagyja 

az alábbiak szerint. 

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

Bányafelügyeletnél kell kérelmezni. 

2. A bányaüzem lehatárolása: 

Töréspont száma Y(m) X(m) Z(m) 
1 651 163,07 228 299,43 100,95 

2 651 023,06 228 210,42 100,88 

3 651 068,51 228 144,07 100,35 

4 651 032,34 228 120,91 100,73 

5 651 293,37 227 727,21 99,97 

6 651 470,39 227 841,72 100,30 

A bányaüzem területével érintett ingatlanok: Szigetszentmiklós 0123/3 hrsz. 

3. A műszaki üzemi terv alapján kitermelés nem végezhető. 

4. A Bányavállalkozó a műszaki leírásban kijelenti, hogy a bányaüzem területén a 

Bányavállalkozó kezelésében lévő bányászati hulladékkezelési létesítmény nincs. 

5. A Bányavállalkozó az őtt terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok megtérítésére, a 

tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan 

xxxx Ft (azaz xxxx forint) összeghatárig terjedő bankgarancia meghosszabbítását ajánlja föl. 

Teljesítési határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 nap. A teljesítés 

elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási bírság legkisebb 

összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint. 

6. Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 

tudomásszerzéstől számított 2 órán belül be kell jelenteni Bányafelügyeletnek valamint a 

Magyar Bányászati és Földtani hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő 
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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 „Szigetszentmiklós IV. – homok, kavics” védnevű bányatelken 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. 

A tájrendezés határideje: 2017. június 30. és a tájrendezés befejezését 30 napon belül a 

Bányafelügyeletnek be kell jelenteni. 

A Bányafelügyelet a tájrendezés módosítására benyújtott tervezetet nem fogadja el. 

A tájrendezési és újrahasznosítási tervvel összhangban a tájba illő, bányafalakkal határolt, 

horgászásra, csónakázásra és sétákra alkalmas terület kialakítását kell megvalósítani úgy, hogy a 

bányafalak maradó rézsűinek dőlésszöge nem lehet nagyobb a bányatelek határpillérénél, a 

határszögekre meghatározott értéknél. 
 

Jelen döntés – fellebbezés 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 bányászati jogosultságában álló „Szigetszentmiklós IV. – homok, kavics” 

védnevű bányatelek bányaüzemének bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terve ügyében 

2015. december 2-án kérelmet terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. A Bányavállalkozó nem mellékelt 

a kérelemhez jogerős környezetvédelmi engedélyt. 

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 során az ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal. 

A Bányavállalkozó 2016. január 6-án megküldte a Bányafelügyelet részére a PE/KTF/1167-20/2015. 

számú határozat módosításának 2015. december 17-ei jogerőre emelkedését.  

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2016. január 14-én 

hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2016. január 26-án teljesült. 

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 
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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. 

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 

felügyeleti díja fedezte az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, ezért a Bányafelügyelet 

VF1115-00133 bizonylati sorszámon kiállított számviteli bizonylata pénzügyi teljesítést nem 

igényelt. 

Az elfogadott tájrendezési tervben az újrahasznosítás céljaként horgásztó, csónakázó tó 

megvalósítása szerepel. A kavicsbánya által igénybe vett területet a tájrendezés során 

újrahasznosításra alkalmas állapotba kell hozni. A bányató feltöltésének, majd közpark és rekreációs 

célokra alkalmas terület kialakításának engedélyezésére a Bányafelügyeletnek nincs hatásköre, mert 

az már nem a tájrendezés, hanem az újrahasznosítás körébe tartozik. 

A Bt. 36. § (1) bekezdése szerint a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amely a bányászati 

tevékenység következtében korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet 

újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani. 

A Vhr. 22. § (4) bekezdése értelmében tájrendezés befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül 

köteles a bányafelügyeletnek bejelenteni. 

A Bányavállalkozó 2012. december 31-ig rendelkezett hatályos kitermelési műszaki üzemi tervvel. Az 

azóta eltelt időszakban lehetősége volt a tájrendezés fokozatos elvégzésre, ezért a Bányafelügyelet a 

tájrendezésre a rendelkező részben megadott határidőt állapította meg. 

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

pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt 

fenn. 

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: 
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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. 

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. február 4. 

 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 
 
A Bányafelügyelet döntését postai kézbesítés útján az alábbiakkal közli tértivevénnyel: 

1. Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. (melléklettel) 
2. ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
3. Magyar Villamos Művek Rt. 1011 Budapest I. kerület, Vám utca 5-7. 
4. Irattár 

 
Hivatali kapun: 

PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 


