PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: PE/V/2774-13/2018

Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása

Ügyintéző: Praviczki Tamás

Hiv. szám: -

Telefon: (06 1) 373 1808

Melléklet: záradékolt tervdokumentáció A
Bányavállalkozó részére

Jogerőssé vált: 2018. november 3-án
HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a Kavics Invest Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 270., adószáma: 135898862-13; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában álló „Délegyháza XVI.
– homok,kavics” védnevű bányatelek 2018-2021. évekre szóló kitermelési műszaki üzemi
tervét (MÜT) 2021. december 31-ig
jóváhagyja
az alábbiak szerint:
1.

A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2021. december 31.

2.
Bányaüzem lehatárolása: a Bányafelügyelet a bányaüzemet a Deh-XVI-BM2018/1//MÜT-2018-2021 nyilvántartási számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően
határozza meg.
Töréspontok
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Y (m)
653442,29
653542,79
653453,74
653677,20
653616,45
653658,81
653691,09
653762,03
653909,42
653978,49
654037,56
654037,51
654014,77
654016,52
653910,40
653737,70
653471,16
653368,73

X (m)
210274,37
210164,32
210061,56
209781,69
209714,87
209674,19
209710,58
209790,55
209719,96
209685,44
209652,57
209647,44
209614,87
209611,55
209493,38
209298,42
209618,43
209741,39

Bányafelügyeleti Főosztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810
E-mail: banyafelugyelet@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

19.
20.
21.

653485,40
653378,45
653242,57

209851,01
209981,71
210154,98

Fedőlapja: +99,0 mBf.
Alaplapja: +86,00 mBf.
Területe: 0,248485 km2
3.
Engedélyezett termelés:
3.1.
Az engedélyezett haszonanyag: Kaolinos homokkő-konglomerátum (kódja: 1484)
3.1.1. Kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag mennyisége:
2018-ban: xxxx m3 kavics
2019-ben: xxxx m3 kavics
2020-ban: xxxx m3 kavics
2021-ben: xxxx m3 kavics
4.
A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
5.
A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Délegyháza 065, 074/14,
074/34, 074/35, 074/36, 074/37 hrsz., a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
6.
Rendelkezés a biztosítékról:
6.1.
A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv alapján
a biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forintban) határozza meg.
6.2.
A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely bankgarancia, elfogadja. A Bányavállalkozó a határozat véglegessé válástól számított
30 napon belül köteles a biztosítékot igazoló okiratot a Bányafelügyeletnek megküldeni.
Ennek elmaradása esetén a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati
tevékenység folytatását a Bányafelügyelet felfüggeszti.
7.
További bányafelügyeleti előírások:
7.1.
A bányaműveléssel elért határpillérek mentén a Bányavállalkozó a tájrendezést
köteles folyamatosan elvégezni.
7.2.
A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon
megjelölni.
7.3.
Az esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet azonnal
be kell jelenteni Bányafelügyeletnek valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak.
A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban is meg kell tenni az addig
megismert tények és körülmények közlésével együtt.
7.4.
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.

Szakhatóság, szakkérdés:
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8.1.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatósági válasza a
Bányafelügyelet megkeresésére, a kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásának napjáig
nem érkezett meg.

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
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 (43.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A0332” kódszámot fel kell
tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2018. szeptember 18-án a „Délegyháza XVI. – homok,kavics” védnevű
bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2018 - 2019. évi kitermelési
műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlan igénybevételi ütemezése
összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A bányatelek bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett terület művelési ágból
kivonásra került.
A Bányafelügyelet a döntéshozatalhoz az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján vonta be a szakhatóságot, illetve szakkérdés ügyében
nyilatkozó hatóságot.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatósági állásfoglalása a döntés
meghozatalának napjáig nem érkezett meg.
A Bt. 43/B. § (7) bekezdése alapján, „ha a bányafelügyelet engedélyezési eljárásaiban –
ellenérdekű ügyfél hiányában- a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad állásfoglalást,
a szakhatósági hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.”
A Bányafelügyeletnek a Kr. 1. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat, illetve
szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat (Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatal; települési önkormányzat jegyzője; megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya; területi vízvédelmi és vízügyi hatóság) a döntéshozatalhoz az alábbi
fennálló feltétel miatt nem kellett bevonnia:
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A Bányavállalkozó rendelkezik a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség KTF: 9908-6/2014 számú határozatával, amely 2024.
április 30-ig hatályos.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1.
Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben
foglaltakra.
2.
Vhr. 14 § (2) bekezdés a) pont.
3.
Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a
környezetvédelmi engedélyben foglaltakra.
4.
Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy
Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
5.
Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a
tervezett bányászati tevékenységgel érintett Délegyháza 065, 074/14, 074/34, 074/35,
074/36, 074/37 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival megállapodást kötött a Bányavállalkozó.
6.
Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányafelügyelet a
Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg mértékét és módját a Bányavállalkozó
költségtervén alapuló számítása és ajánlata alapján elfogadta.
7.1.
Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés, mivel a
határpilléreket elérik a művelés során, ezért lehetőség van a végállapoti rézsűk kialakítására
és a tájrendezés elvégzésére.
7.2.
43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
7.3
A Bt. 35. § (1) bekezdése, valamint a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet 3. § írja elő a
bejelentési kötelezettséget.
7.4
A rendelkezést a Vhr.21. § (5b) bekezdése alapozza meg.
8.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1)
bekezdése, a Kr. 1. § (1) bekezdése.
A Bányavállalkozó befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és
végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítési díj- vagy
bírságtartozása a műszaki üzemi terv 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:
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.
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A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. §, valamint 118. § (3) bekezdés
alapján biztosította.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a Bányafelügyelet
részére, 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. § (2) bekezdése írja elő.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében
foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Budapest, 2018. október 11.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet határozatát postai úton tértivevénnyel az alábbiakkal közli:
1)
Kavics Invest Kft., 2315 Szigethalom, Mű út 270. (+záradékolt tervdokumentáció)
2)
Thomann Gábor, xxxx
3)
Dörflerné Virág Andrea, xxxx
4)
Irattár
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