
 

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 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE/V/255-1/2018. 

Ügyintéző: Kovács Lajos 

Telefon: (06 1) 373 1808 

Tárgy: bányatelek törlése 

Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Jogerőssé vált: 2018. február 28-án 

HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a H+N 

és Társai Kft. (székhely: 1181 Budapest, Vasvári Pál u. 25.; Cg.01-09-468793; a továbbiakban: 

Bányavállalkozó) bányászati jogában álló „Gyál IV. - kavics” védnevű  

bányatelket hivatalból törli 

és ennek tényét a nyilvántartásában átvezeti. 

A törölt bányatelek a módosítása tárgyában, a Szolnoki Bányakapitányság részéről hozott 4882/2001. 

számú határozat és az 1/2000. térképtári sorszámú, záradékolt bányatelek térkép szerint Pest 

megyében, Gyál település közigazgatási területén lévő 0123/1, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 

0123/6, 0123/7, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11 és 0123/12 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat érintette.  

 

A törölt bányatelek határvonal töréspontjai EOV rendszerben: 

A pont  
száma 

EOV Y(m) EOV X(m) 

1 662846,10 224672,10 

2 663243,60 224675,20 

3 663342,10 224589,60 

4 662820,00 224244,80 

5 662619,60 224439,60 

Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága: 

Fedőlap:  109,7 mBf 

Alaplap:  98,7 mBf 

A bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a 

biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is 

fennállnak. 

A Bányafelügyelet a véglegessé vált határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek 

ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. 

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 illetéke 5000 Ft, melyet az eljárás megindításakor a fellebbezésen illetékbélyegben kell 

leróni, vagy a 10032000-01417179-00000000 számú számlára banki átutalással teljesíteni. Ez utóbbi 

esetben a befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 
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INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó bejelentését követően a Bányafelügyelet a „Gyál IV.- kavics” védnevű bányatelken 

üzemelő bánya tájrendezését bányaműszaki és műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek és 

befejezettnek minősítette, a tájrendezés elfogadta, a bánya bezárásáról határozott PE/V/995-6/2016. 

számon. A határozat 2016. június 17-től jogerős. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/B. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében: „A 

bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányatelket a bányafelügyelet a nyilvántartásból törli és 

erről az érintetteket értesíti, valamint a véglegessé vált határozattal megkeresi az ingatlanügyi 

hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. A bányatelek volt 

jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a 

környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.” 

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Bt. 43/A. § (4) bekezdése teszi 

lehetővé, benyújtásának helyét és határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. 

A fellebbezés esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) 

bekezdése, a befizetés módozatát a 73. § határozza meg. 

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. február 2. 

 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 

A Bányakapitányság a határozatot az alábbiakkal közli: 

1. H+N és Társa Kft. 1181 Budapest, Vasvári Pál u. 25. tértivevénnyel 
2. Dr. Horváth Mihály Gábor xxxx tértivevénnyel 
3. MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október 23. utca 18. tértivevénnyel 
4. MALÉV Magyar Légiközlekedési Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. tértivevénnyel 
5. Dr. Horváth Mihály xxxx tértivevénnyel 
6. Gyál Horgász Egyesület 2360 Gyál, Somogyi Béla utca 80. tértivevénnyel 
7. FGSZ Földgázszállító Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház út 5. tértivevénnyel 
8. Elmű Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.. tértivevénnyel 
9. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (E-

mail) 

 

A határozatot jogerőre emelkedést követően kapja: 

1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal; kézbesítő útján 
2. PMKH Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2370 Dabas 2. Pf. 21.; tértivevénnyel  
3. Irattár 


