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HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a STONEMINE Bányászati és Szolgáltató Kft. (2096
Üröm, Kőbányai út 16.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló
„Budakalász III. - édesvízi mészkő” védnevű bányatelek területén természeti értékek védelmére
védőpilléreket jelöl ki.
A védőpilléreket a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzatban
foglaltak szerint a Bányavállalkozó által előterjesztett számítások figyelembevételével a bányatelek
193,0 mBf alaplapjára vonatkozóan kerültek kijelölésre a műszaki leírásban megadott méretekkel az
alábbiak szerint:
R (határpillér vízszintes vetületi szélessége) = pv + H x ctg(β–Δβ) [m]
pv (védősáv) [m]
H = határpillér magassága [m]
β (határszög) = 53°
Δβ (határszög biztonsági tényezője) = 3°
β–∆β (korrigált határszög) = 50°
Budakalász 12. számú sziklahasadék:
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Természetvédelmi terület:

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

A tárgyi bányatelek Budapesti Bányakapitányság 1052/1994. számú határozatával kijelölt határ-és
védőpillérei változatlanul megmaradnak.
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A védőpillérek kijelölését követően a pillérekben lekötött mészkő ásványvagyon xxxx m -rel
3
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(sziklahasadék) + xxxx m -rel (természetvédelmi terület), összesen xxxx m -rel növekszik. Az
ásványvagyon változásnak az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban való átvezetését, a
Bányavállalkozónak kell kezdeményeznie, jelen határozat jogerőre emelkedését követően az
ásványvagyon változásjelentésben.
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 befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Budakalász III. - édesvízi mészkő” védnevű
bányatelek vonatkozásában védőpillérek kijelölése ügyében 2015. január 10-én kérelmet benyújtott be
a Bányafelügyelethez a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
KTF:31327-33/2014. számú határozatának II/3. pontjában foglaltakra tekintettel.
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. január 15-én értesítette az érintett ügyfelet az eljárás
megindításáról. Az ügyfél az eljárás ideje alatt nem élt nyilatkozattételi jogával.
A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2015. január 16-án
hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. február 16-án
teljesült.
A Bányafelügyelet eljárása során BBK/330-10/2015. számú, 2015. március 24-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 Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a tértivevény szerint
2015. február 20-án vette át a szakhatósági megkeresést. Szakhatósági állásfoglalása vagy az
ügyintézési határidőt meghosszabbító végzés jelen határozat kiadásáig nem érkezett meg. A Ket. 71.
§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha
a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást. Fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet
megadottnak tekinti a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
szakhatósági hozzájárulását.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a tértivevény szerint
2015. február 20-án vette át a szakhatósági megkeresést. KTF: 8171-1/2015. számú, igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére felszólító, 2015. március 10-én kelt végzését tájékoztatásul megküldte
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a Bányafelügyelet részére. Szakhatósági állásfoglalása, értesítése vagy az ügyintézési határidőt
meghosszabbító végzés jelen határozat kiadásáig nem érkezett meg. A Ket. 71. § (2) bekezdés b)
pontja kimondja, hogy a szakhatóság hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a szakhatóság az
előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást. Fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet megadottnak
tekinti a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági
hozzájárulását.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Örökségvédelmi Osztály PE-06D/OR/357-2/2015. számú, 2015. március 10-én érkezett végzésében
szakhatósági eljárását megszüntette, mivel az érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem
található.
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 hiánypótlást követően - a Vhr. 19. § (2) bekezdésében előírt tartalmi követelményeket
kielégítve teljes körűen elbírálható volt, ezért a Bányakapitányság a fentiekre tekintettel 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, 2015. április 15.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Tolna Sándor
főosztályvezető

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli:
1.
2.
3.

STONEMINE Bányászati és Szolgáltató Kft. 2096 Üröm, Kőbányai út 16. záradékolt dokumentációval,
számlával
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály; 1428 Budapest, Pf.:13.
Irattár
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