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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a TESBU-Kavics Értékesítő és Fuvarozó Kft. (2347 Bugyi, 

Kossuth Lajos u. 117.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére  

igazolja, 

hogy a bányászati jogában álló „Bugyi VI. - kavics” védnevű bányatelek területén, a Délegyháza 

057/27 hrsz.-ú ingatlant érintő, az alábbi EOV koordinátákkal határolt bányamezőn a tájrendezési 

munka elvégzésre került. 

A bányamező határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

Töréspont 
száma EOV Y [m] EOV X [m] 

1 654 654,46 210 527,05 

2 654 659.07 210 524.74 

3 654 669.55 210 519.53  

4 654 753.34 210 467.27 

5 654 827.18 210 430.89 

6 654 976,31 210 341,66 

7 654 775,91 210 096,51 

8 654 720,91 210 022,00 

9 654 566,74 210 173,11 

10 654 615,41 210 237,59 

11 654 646,39 210 276,82 

12 654 558,19 210 350,82 

13 654 523,02 210 380,90 

14 654 540,00 210 400,16 

15 654 570,84 210 430,86 

16 654 651,40 210 522,99 

 

A Bányafelügyelet a bányamező tájrendezését bányaműszaki és műszaki-biztonsági szempontból 

megfelelőnek és befejezettnek minősíti, az igénybevett terület újrahasznosításra alkalmas állapotban 

van. 

Az eljárás 112 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette. 

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. 
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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. 

Fellebbezés esetén a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(56.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányavállalkozó 2016. október 5-én bejelentette a Bányafelügyeletnél a bányászati jogában álló 

„Bugyi VI. - kavics” védnevű bányatelken a fenti EOV koordinátákkal lehatárolt bányamező 

tájrendezésének megvalósulását és kérelmezte a tájrendezés elfogadását. 

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. § 

(2a) bekezdése szerint 2016. október 6-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. 

A Délegyháza 057/27 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a dokumentáció mellé csatolt nyilatkozatában 

előadta, hogy „a megvalósított tájrendezést - tó, rendezett parttal - elfogadja, azt az újrahasznosítás 

céljára - horgásztóként történő hasznosítás - alkalmasnak tartja”. 

Az eljárás ideje alatt a többi kiértesített ügyfél nem élt nyilatkozattételi jogával. 

Szakhatóság bevonására - a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

(Vhr.) 22. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel - nem került sor az eljárásban, mivel a 

bányabezárási MÜT jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult. 

A Bányavállalkozó rendelkezik a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály PE/KTF: 3841-3/2016. számú, 2025. június 30-ig érvényes környezetvédelmi engedélyével. 

A 2016. október 10-én megtartott szemlén a Bányafelügyelet megállapította, hogy a bányatelek 

területén, EOV koordinátákkal lehatárolt területrészen, a Délegyháza 057/27 hrsz.-ú ingatlanon a 

tájrendezést elvégezték. A rézsűk biztonságosak, lágy- és fásszárú növényzettel teljesen benőttek, 

suvadás nem várható. A területen bányászati hulladék, bányászati tevékenységből származó 

hulladék, gép, bányászati eszköz és létesítmény nem maradt vissza. A terület a tájba illeszkedik. 

A KBF 3614/70. számon jóváhagyott műszaki üzemi terv tartalmazza a bányamező tájrendezési 

tervét. 

A bezárt bányamező területén nyilvántartott ásványi nyersanyag nem maradt. 

A Bt. 36. § (1) bekezdése értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek 

használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, 

a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet 

újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani 

(tájrendezés). 

A Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet Vhr. 22. § (4) bekezdés 

értelmében a bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység 

befejezéséről a bányafelügyelet határoz. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM 

rendelet 1 § (1) bekezdése és 1. számú melléklete tartalmazza. 

A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
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A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése, valamint a 

99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 29. § (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, 2015. október 13. 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 
 Pályi György 
 bányakapitány 

 

A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli: 

1) TESBU-Kavics Értékesítő és Fuvarozó Kft. 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 117. 
2) Seres Sándor, xxxx 
3) ELMŰ Hálózati Elosztó KFT 1132 Budapest Váci út 72-74. 
4) Irattár 


