PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: PE/V/946-11/2018.

Tárgy: Műszaki üzemi tervmódosítás

Ügyintéző: Ferencz Terézia

jóváhagyása.
Hiv. szám: -

Telefon: (06 1) 373 1804

Melléklet: záradékolt dokumentáció és tervtérkép
a Bányavállalkozó részére
Jogerőssé vált: 2018. május 30-án

HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a DBK Földgép Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. továbbiakban: a
Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati jogában álló „Kiskunlacháza XIII. – homok, kavics”
védnevű bányatelken üzemelő külfejtéses bányaüzem PE/V/881-15/2017. számú
határozattal jóváhagyott, 2022. december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi
tervének módosítását
jóváhagyja
az alábbiak szerint:
A Bányafelügyelet PE/V/1900-8/2017. számon, majd PE/V/3056-6/2017. számon jóváhagyta
a bányatelekre vonatkozó védőpillér módosítást. Jelen műszaki üzemi tervmódosítás az
elhagyott védőpillér lefejtésére, valamint a kitermelés ütemezésére terjed ki.
A műszaki üzemi terv alapján kitermelhető anyag mennyisége a módosított tervidőszakra:
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A műszaki üzemi tervet PE/V/881-15/2017. számú határozat egyéb rendelkezései továbbra
is érvényben maradnak.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 43 000 Ft, melyet a Bányavállalkozó megfizetett.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön
értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik. A döntés közlésének napja az a
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nap, amelyen azt kézbesítették. A véglegessé válásról a Bányafelügyelet külön értesítést
nem küld.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet
élni.
A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási
szolgáltatási díjat (21.500,- Ft) kell befizetni. A befizetésen az „A0332” kódszámot fel kell
tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a bányászati jogosultságában álló „Kiskunlacháza XIII. – homok, kavics”
védnevű bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása
ügyében kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelet részére.
A Bányafelügyelet a kérelem vizsgálatát követően megállapította, hogy a MÜT módosítás a
korábban PE/V/3056-6/2017. számú határozattal jóváhagyott pillérmódosítási eljárást
követően a védőpillér lefejtésére, a kitermelési tevékenységek ütemezésére, valamint mobil
vizes osztályozó telepítésére és üzembe helyezésére terjed ki.
A Bányafelügyelet a kérelemben foglaltakkal egyetértett, jóváhagyásának akadálya nem volt.
A Bányavállalkozó rendelkezik a bányatelekre vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által kiadott PE06/KTF/1941-1/2017. számú, 2024. május 31-ig hatályos, végleges környezetvédelmi
engedéllyel.
A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen határozat
kiadásának időpontjában nem állt fent.
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási
költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.
30.) NFM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 15. § alapján a
kitermelési műszaki üzemi terv módosításáról 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 az Ákr. 116. § (3) bekezdése,
valamint a (4) bekezdés e) pontja szabályozza. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékét az 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet írja elő.
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A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1.
melléklete állapítja meg.
Budapest, 2018. május 3.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel:
1. Jancsó Katalin, xxxx
2. Elmű Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
3. Irattár
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