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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Mészkő Bányászati és Feldolgozó Kft. kérelmére [2627
Zebegény, Márianosztrai út 4.; jogutódja a Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és
Kereskedelmi

Kft.

(2100

Gödöllő,

Blaháné

u.

27.;

Cg.13-09-139133;

a

továbbiakban:

Bányavállalkozó)], a jogosultságában álló „Zebegény I. - mészkő” védnevű bányatelek bányaüzemére
vonatkozó, 2016-2019. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT) 2019. december 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:
I. számú üzemterület (Szob 0137/1 hrsz.; Zebegény 0163/1-2 hrsz):
Töréspont
száma
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
6

EOV Y [m]

EOV X [m]

638955.99
638958.81
638973.46
638998.19
639027.23
639084.69
639140.82
639152.82
639204.54
639217.63
639297.83
639279.96
639251.19

275401.39
275398.84
275386.07
275364.23
275338.59
275290.33
275282.00
275290.00
275365.25
275390.28
275528.35
275551.52
275554.63

Töréspont
száma
5
4
3
2
1
30
29
28
27
26
25
24
23

EOV Y [m]

EOV X [m]

639236.00
639217.31
639197.00
639153.50
639127.50
639127.88
639118.56
639116.60
639099.81
639066.06
639021.50
638942.63
638924.06

275587.25
275620.46
275662.53
275733.84
275719.78
275678.44
275638.25
275626.48
275578.50
275535.84
275504.25
275444.69
275430.19

II. számú üzemterület (Zebegény 0174/5; 0175/4; 0190/24; 0190/51; 0190/53-54; 2301/1; 2302
hrsz):
Töréspont
száma
Ly
M
N
O
Ö
P
R
S
Sz
T

EOV Y [m]

EOV X [m]

638907.01
638933.30
638924.45
638908.16
638904.93
638893.03
638884.90
638883.12
638876.40
638875.64

275054.25
275068.34
275086.15
275129.92
275142.32
275162.81
275190.32
275213.09
275246.26
275250.01

Töréspont
száma
U
Ü
V
Z
Zs
X
Y
Q
19
18

EOV Y [m]

EOV X [m]

638881.49
638878.82
638874.38
638855.04
638816.75
638814.91
638828.98
638810.13
638754.31
638816.00

275251.45
275258.04
275268.61
275328.54
275306.28
275310.01
275318.05
275342.87
275303.13
275066.09

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

3.

A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető mészkő és fedő meddő mennyisége a
tervidőszakban:
év
2016.
2017.
2018.
2019.

4.

I. üzemterület
3
mészkő [m ]
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

II. üzemterület
3
mészkő [m ]
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

3

3

összesen [m ]

meddő [m ]

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

A kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradékot kell fizetni. A Bányafelügyelet termelvény
és ásványvagyon veszteséget nem hagy jóvá.

5.

A kitermeléssel kapcsolatos évente esedékes adatszolgáltatásokat, mennyiségi és minőségi
mutatókat a bányafelügyelet felé teljesíteni kell.

6.

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 adásáról
rendelkezik. Az igazságügyi építésügyi és ingatlanforgalmi szakértővel felbecsült értékű,
tehermentes ingatlan vonatkozásában készített jelzálogszerződést legkésőbb a határozat
jogerőre emelkedését követő két héten belül be kell nyújtani a Bányafelügyelethez aláírás
céljából. A Bányafelügyelet által aláírt jelzálogszerződést az aláírást követő egy héten belül a
Bányavállalkozónak az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala földhivatali oszálya
részére be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés végett és az erről szóló
igazolást illetve a jogerős Földhivatali döntést meg kell küldeni a Bányafelügyelethez. A
teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az eljárási bírság
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege egymillió forint.

7.

A Bányafelügyelet jóváhagyja a MÜT dokumentáció részét képező bányászati hulladékgazdálkodásra vonatkozó tervet az alábbiak szerint:
A bányaüzem területén korábban létesített meddőhányó anyagát a Bányavállalkozó mészkő
ásványi nyersanyagként kitermeli. A tervidőszakban keletkező bányászati hulladék és a három
évet nem meghaladóan tárolandó termőtalaj teljes mennyiségét a 0163/2 hrsz-ú ingatlanon
található régi bányagödör tájrendezéséhez használja fel.
A Bányavállalkozó köteles a tervet változás esetén, de legalább ötévenként felülvizsgálni és –
amennyiben a hulladékkezelő létesítmény üzemelésében vagy az elhelyezett bányászati
hulladékban jelentős mennyiségi és minőségi változások következnek be – a tervet szükség
szerint módosítani. Köteles továbbá a Bányafelügyeletet a nyilvántartott adatokban
bekövetkező valamennyi változásról haladéktalanul írásban értesíteni.

8.

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.

9.

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.

10. A „Zebegény I. - mészkő” védnevű bányatelken működő bányaüzem felelős műszaki vezetője
felel a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és
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bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk
ellenőrzéséért.
11. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 38 000 Ft.
12. A termőföld minőségi védelme érdekében tett előírások:
El kell készíteni a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. számú melléklet 2.4.1 és 2.4.2 pontjait
egyaránt magába foglaló 2.4. pont alapján összeállított, a talaj humuszos termőrétegének
mentését megalapozó talajvédelmi tervet és azt digitális és papír alapon be kell nyújtani a
Bányafelügyelethez 2 példányban. Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 nap. Az előírás teljesítésének elmaradása esetén a Bányafelügyelet a kitermelési műszaki
üzemi terv alapján folytatott bányászati tevékenység végzését felfüggeszti.
A talajvédelmi tervben a 2.4.1 pont előírásai szerint meg kell határozni:
— a beruházás létesítésével érintett mezőgazdasági területeken a humuszos termőréteg
vastagságát és minőségét,
— a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét,
másrészről a tervnek tartalmaznia kell a 2.4.2. pontban előírtakat:
2

— a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos kimutatását (m )
— a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározását (m3) a 2.4.1. pont
szerinti megállapítások, valamint a hossz- és keresztszelvény adatai alapján,
— a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának
meghatározását,
— a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását, a pontos terület
(m2), terítési vastagság (cm), hasznosított mennyiség (m3) feltüntetésével,
— a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag mennyiségének
meghatározását (m3).
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 a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(19.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó jogelődje a „Zebegény I. - mészkő” védnevű bányatelek bányaüzemének 20152018. évekre vonatkozó műszaki üzemi terve ügyében 2014. december 17-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. §
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(2) - (2a) bekezdése szerint 2014. december 18-án értesítette az érintett ügyfelet az eljárás
megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfél nem élt nyilatkozattételi jogával.
A Bányafelügyelet 2014. december 18-án kelt végzésében igazgatási szolgáltatási díj befizetésére
kötelezte a Bányavállalkozót, mivel a rendelkezésre álló felügyeleti díj nem fedezte jelen eljárás
igazgatási szolgáltatási díját. Az előírás 2015. január 21-én teljesült.
A Bányafelügyelet 2014. december 19-án kelt végzésében felfüggesztette eljárását a folyamatban
lévő, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig és a döntés eredeti
példányának a Bányafelügyeletnél, a Bányavállalkozó részéről történő bemutatásáig. A
Bányafelügyelet BBK/3119-9/2014. számú, 2016. január 11-én kelt végzésével az eljárás
felfüggesztését megszüntette, eljárását tovább folytatta. Egyben megállapította jelen eljárásban a
Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Blaháné
u. 27., cégjegyzékszáma: 13-09-139133) jogutódlását.
A Bányavállalkozó - tekintettel a környezetvédelmi engedélyezési eljárás hosszadalmas lefolytatására
- 2016. január 25-én érkezett beadványában kérelmezte a tervidőszak 2016-2019. évekre történő
módosítását.
A Bányafelügyelet 2016. január 29-én kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót.
A Bányavállalkozó a felszólításban foglaltakat 2016. február 25-én teljesítette.
A Bányafelügyelet eljárása során BBK/3119-16/2014. számú, 2016. március 7-én 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. március 23-án érkezett, HHI/1767-1/2016 számú
végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiak szerint
indokolta:
„A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
BBK/3119-16/2014. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Zebegény I. mészkő” bányatelken működő bányaüzem 2016-2019. évekre vonatkozó műszaki üzemi terve
tárgyában.
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi
bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem
érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése
értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat
kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

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 és a környezetvédelmi engedélyben megadott határérték
támasztja alá.
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4) A rendelkezést a Bányafelügyelet a Bt. 20. § és a Bt. 43. § (1) és (2) bekezdésében szereplő
ásványvagyon gazdálkodás hatáskörében eljárva írta elő.
5) A Vhr. 9. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az ásványi nyersanyagot kitermelő
engedélyes az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét köteles a
bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni.
6) A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (7) bekezdése rendelkezik a bányavállalkozót
terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és teljesítésének
módjáról. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát vette figyelembe. Az
eljárási bírság kiszabásának lehetőségét és a bírság mértékét a Ket. 61. § tartalmazza.
7) A rendelkezést a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. § (4) - (5) bekezdése és a bányászati
hulladékgazdálkodási terv támasztja alá.
8) A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a bejelentési
kötelezettséget.
9) A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg.
10) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá.
11) 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 14 000 Ft-tal csökkentésre, 24 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befizetésre került, erről a Bányafelügyelet VI1114-00218 bizonylati sorszámon számviteli
bizonylatot állított ki.
12) A Bányafelügyelet 2016. március 7-én szakvéleménye kiadására BBK/3119-17/2014. számon
megkereste a PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztályt. A 2016. április 5-én PE/TV/290-2/2016 ügyiratszámon érkezett
válaszlevélben a Talajvédelmi Osztály javasolta - 30 napos határidő tűzésével - hiánypótlási
felhívás kiadását, talajvédelmi terv elkészítésére. A megadott szempontokat a Bányafelügyelet
a rendelkező rész 12. pontjában írta elő. A Bányafelügyelet a termőföld minőségi védelmében
tett rendelkezéseket a talajvédelmi 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 (talajvédelmi) túlzottan elhúzódó vizsgálatára hivatkozva nincs
lehetősége.
A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a PE/KTF/353-35/2015. számú, 2025.
szeptember 30-ig érvényes jogerős környezetvédelmi engedéllyel.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék
pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt
fent.
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].
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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. április 6.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malomhegyi Mészkő Bányászati Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. 2100 Gödöllő, Blaháné u. 27.;
melléklettel
Székely-Sisa Ildikó, xxxx
Sisa Gábor, xxxx
Darázs István, xxxx
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74.
TIGÁZ Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.
Total Hungaria Kereskedelmi Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 2.

E-mail-ben:
8.

PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
pest-nti@nebih.gov.hu
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