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H A T Á R O Z A T  

A „Szekszárd III. - agyag” védnevű bányatelkeken működő bánya bányabezárási-, tájrendezési munkáinak 

végrehajtásával kapcsolatban a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az alábbiak szerint 

határozott:  

1. A Grafit Plusz Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.), mint Bányavállalkozó a „Szekszárd III. - agyag” 

védnevű bányatelkeken működő bánya bányabezárásához előírt tájrendezést a PBK/1065-13/2014. 

iktatószámú jogerős határozattal jóváhagyott és a PBK/2988-5/2014. iktatószámú jogerős határozattal 

meghosszabbított bányabezárási - tájrendezési műszaki üzemi tervben leírtak szerint végrehajtotta. 

A Bányafelügyelet a bányatelekkel fedett Szekszárd város külterületén a 01324/3-4-5, 0134/8-14, 

01324/38-39 hrsz.-ú bányaüzemi területeket érintő tájrendezést, mezőgazdasági (rét, erdő) művelésre 

alkalmas ág visszaállítását, mint a meghatározott újrahasznosítási cél megvalósítását elfogadja. 

2. A bányatelek visszamaradó ásványvagyonát a jelen határozat mellékletében rögzítette a 

Bányafelügyelet.  

3. A Bányafelügyelet környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések tekintetében a tájrendezést 

elfogadja, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a terület rekultivációjának elfogadása ellen 

kifogást nem emelt. 

4. Erdészeti szakkérdés vonatkozásában a tájrendezés megvalósulásához a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya véleménye alapján 

a Bányafelügyelet hozzájárulását feltétel nélkül adja meg. 

5. A termőföld minőségi védelme szakkérdésben a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BAF/257-2/2015. 

ügyiratszámú véleménye: 

 Amennyiben a nyilatkozatban megjelölt Szekszárd 01324/5,11. hrsz-ú ingatlanokat mezőgazdasági 

területként (gyep) szeretnék az ingatlan nyilvántartásban szerepeltetni, az illetékes földhivatalnál az 

újrahasznosítási eljárást le kell folytatni, és a talajvédelmi hatósághoz mezőgazdasági célú 
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hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet kell 

benyújtani, amelyet 400 m
2
 felett csak talajvédelmi szakértő készíthet. 

 Amennyiben az érintett és környező termőföld minőségét veszélyeztető esemény (havária) történik, 

a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. 

 Az elvégzett tájrendezés ellen talajvédelmi szempontból nem emelünk kifogást. 

6. A tájrendezés jóváhagyásában érintett szakhatóság állásfoglalása: 

6.1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője a I. 5075-1/2015. számú végzésben a „Szekszárd III. - 

agyag” védnevű bányatelkeken lévő bánya műszaki üzemi terv szerint megvalósult tájrendezésének 

elfogadásához és a bányatelken működő bánya tájrendezés megvalósulásának elfogadására 

irányuló eljárásban indított szakhatósági eljárást megszüntette.  

7. A Bányavállalkozó jelen határozat jogerőre emelkedését követően kérheti a bányatelek törlését a 

Bányafelügyelettől. 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 biztosíték felszabadítására a bányatelek törlés ingatlan nyilvántartásból 

történő kivezetését követően kerülhet sor. 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.   

A fellebbezés illetéke 5.000.- Ft, amelyet az eljárás megindításakor illetékbélyegben kell leróni. 

I N D O K O L Á S  

A Grafit Plusz Kft., mint Bányavállalkozó 2015. 11. 09-én iktatott bejelentésében kérte a „Szekszárd III. - 

agyag” védnevű bányatelkeken működő bánya tájrendezési végállapot elfogadását. 

A bányabezárási – tájrendezés megvalósulási eljárás indításáról és egyben a kitűzött szemle időpontjáról is 

értesítette az érintett ügyfeleket a Bányafelügyelet a 2015. 11. 12-én kelt végzésben. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) végrehajtására hozott 203/1998. (XII.19.) 

Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 22. § (4) bekezdésben leírtak alapján a Bányafelügyelet 2015. 12. 10-én 

helyszíni szemlét tartott a megvalósulás elfogadásával kapcsolatban. 

A Bányafelügyelet a bejelentett helyszíni szemlére meghívta az érintett szakhatóság képviselőjét, valamint 

értesítette szemléről a szakkérdés vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályát és a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályát és az érintett ingatlan tulajdonosokat. 

A szemle célja az volt, hogy meghatározza: 

- a bányatelek területén biztonságellenes állapot- tájrendezési kötelezettség tapasztaltható-e, 

- a bányabezárás, tájrendezés a 2923-21/2010. Bk-i számú jogerős határozattal jóváhagyott terv szerint 

valósult-e meg, 

- az eljárásba ügyfélként bevont hatóságok támasztanak-e feltételeket a bányatelek törléssel 

kapcsolatban, 
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- melyek az ingatlantulajdonosi észrevételek? 

A Bányafelügyelet helyszíni szemlén tett megállapításai: 

 A „Szekszárd III. – agyag” védnevű bányatelket a 4823/2001/4. ikt. számú jogerős határozatával 

állapította meg a Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban Bk.), a GRAFIT PLUSSZ Kft. (7140 

Bátaszék, Gárdonyi u. 10.), mint Bányavállalkozó részére. 

 A Földhivatali nyilvántartás szerint a bányaterület magába foglalja a Szekszárd 01324/3, 01324/4, 

01324/5, 01324/8, 01324/9, 01324/10, 01324/11, 01324/12, 01324/13, 01324/14, 01324/38 és a 

01324/39 hrsz. –ú magántulajdonú erdő és gyep művelési ágú földterületeket. 

 A terület tájrendezési tervét a Pécsi Bányakapitányság 652/2002/4. Bk. számú határozata hagyta 

jóvá. A bányatelek újrahasznosítási célja: az eredeti mezőgazdasági művelési ágú terület 

(szőlőtelepítésre alkalmas terület, gyep ill. erdő) kialakítása. 

 A bányaterület a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

76692/06. ikt. számú határozatával rendelkezik. 

 A tájrendezési tervet a Pécsi Bányakapitányság 652/2002/4. Bk. szám alatt elfogadta, a terület 

tájrendezése nem az egész leművelt területre hat ki, hanem egy köztes, leművelt állapotra. 

 A Pécsi Bányakapitányság a PBK/1065-13/2014. ikt. számú határozatában a bányabezárás műszaki 

üzemi tervét is jóváhagyta. A „Szekszárd III. - agyag” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja 

2015. 06. 30-ig rendelkezett a PBK/ 2988-5/2014. ikt.számú határozattal jóváhagyott bezárási 

műszaki üzemi tervvel. 

 A tájrendezett állapot bemutatása: 

       A bányatelek egy K-Ny lejtésirányú domboldalon települt. A tájrendezés során az eredeti lejtés 

megtartása mellett a bányatelek K DK része teraszosan lett kialakítva. A teraszok alján egy 

enyhe nyugati lejtésű közel sík terület került kialakításra. 

       A bányatelek 8-1-2-3 sarokpontjai által meghatározott határ mentén az erózió meggátolása 

érdekében egy védőpadkát alakítottak ki. A padka megakadályozza a csapadékvíz gyors 

lezúdulását és a termőtalaj lemosódását. 

 A bányatelek területén bányászati tevékenységet nem folytatnak, friss kitermelésre utaló nyomok 

nem láthatók. 

 A bányatelek és környezete rendezett. A tiltó táblák ki vannak helyezve. 

 A bányatelek területén bányászati tevékenységgel kapcsolatos építmény nem található. 

 A bányatelek területén kommunális hulladéklerakás nyomai nem voltak láthatók. 

 A bányatelek területén a korábban folytatott bányászati tevékenységgel összefüggésben környezeti 

károkozás nem történt ill. ilyen kár nem maradt vissza. 

 A rekultiváció a bányatelek azon területeit érintették, ahol korábban bányaművelési tevékenységet 

végeztek. 

 A helyszíni szemle időpontjában a „Szekszárd III. - agyag” védnevű bányatelkeken lévő volt 

agyagbánya teljes egészében bejárható volt. 
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 A bányaművelés során a fedőanyagot eltávolították. A bányabezárás, tájrendezés során az altalajtól 

elkülönítve mentett és kezdettől fogva gyommentesen tartott humuszos termőréteget egyenletesen 

elterítve használták fel. 

 A bányatelek keleti oldali rézsűrendszere tájrendezett, ezért ott további tájrendezési munkát végezni 

nem kell. 

 A bányatelek területét a tájrendezést követően részben beerdősítették. A bányatelek területén a 

növényzet megtelepedett. A szabadrendelkezésű erdő telepítését a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya a BAG/4090-3/2015. 

ügyiratszámú nyilatkozatában megtörténtnek nyilvánította. Az erdőtelepítés a kiviteli tervben szereplő 

– Akác és Fekete fenyő – fafajokkal készült. 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

környezetvédelmi szakkérdés vonatkozásában a bányabezáráshoz és a tájrendezés elfogadásához a 

14316-2/2015. iktatószámú véleményében hozzájárult. 

 A bányatelek területén nem maradt olyan, a korábban folytatott bányászati tevékenységgel 

kapcsolatos feladat, amely közvetlen kötelezettségként fennáll az ingatlantulajdonos számára.  

 Az ellenőrzés során azonnali intézkedés meghozatalára nem volt szükség. 

A helyszíni szemlén tett nyilatkozatok: 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztálya a szemlét megelőzően jelezte, hogy nem tud a szemlén részt 

venni és telefonon kérte a szemle jegyzőkönyv megküldését a véleményének meghozatala 

érdekében.  

 A Bányafelügyelet a székhelyén teszi meg a további eljárási cselekményeket, ill. hozza meg a 

döntését. 

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az érintett ingatlan tulajdonos megállapítása: 

„A szemlén tapasztaltakkal kapcsolatban a helyszínen nyilatkozni nem kívánok, az Önkormányzat 

esetleges nyilatkozatát 8 napon belül megteszi.” 

 A bányaüzem felelős műszaki vezetője a Bányafelügyelet képviselőinek megállapításaira nem kívánt 

nyilatkozni.  

A helyszíni szemlét követően a Bányavállalkozó írásban benyújtotta a „Szekszárd III. - agyag” védnevű 

bányatelekkel érintett ingatlanok magánszemély tulajdonosainak a bányatelek bányabezárása ill. 

tájrendezés megvalósulása tárgyában tett elfogadó nyilatkozatait. 

A határozat 1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 36. § (1) 

alapján és a Vhr. 22. § (4) bek. előírása alapján, a helyszíni szemle megállapításainak és az érdekelt 

szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembe vételével tekintette befejezettnek a bányászati tevékenységet a 

Bányafelügyelet. 

A 2. pontban a bányatelek visszamaradó ásványvagyonát a Bt. 25. § (2), (3) bekezdések előírásai 

figyelembe vételével rögzítette jelen határozatában ill. annak mellékletében.  

A 3 - 5. pontok szerint az egyes szakkérdések vonatkozásában a Bányafelügyelet döntött az érintett 

Hatóságok nyilatkozatainak figyelembe vételével.  

A 6. pontban a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adta meg a szakhatósági állásfoglalását a 

tájrendezéssel kapcsolatban. 
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A határozat 7. pontja szerintieket a Bt. 26/B. § (5) és a Vhr. 12.§ (6) valamint a Vhr. 22. § (4) bekezdésben 

leírtakra hivatkozással rögzítette a Bányafelügyelet. 

Erdészeti szakkérdés vonatkozásában a Bányafelügyelet a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályát kereste meg és egyben tájékoztatta, 

hogy korábban a BAD/4090-3/2015. ügyiratszámon nyilatkozatban igazolták a szabadrendelkezésű erdő 

létesítését, a telepítés megtörténtét. Az állásfoglalás indoklása: 

A megküldött dokumentáció és a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv alapján megállapítom, hogy a 

Szekszárd 01324/3, /4, /5-a, /5-b, /5-c, /8, /9, /10, /11-a, /11-b, /12, /13, /14, /38, /39 hrsz.-ú 

ingatlanokon szabadrendelkezésű erdő létesítésére hatóságom II-G-028/2089-5/2013. ügyiratszámon 

adott engedélyt. A szabadrendelkezésű erdő létesítése, telepítése megtörtént. A tájrendezés 

elfogadásához erdészeti szempontból kizáró ok nem merült fel, ezért a rendelkező rész szerinti 

állásfoglalást adom. 

A szemlét követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a humuszos termőtalaj mentésével és felhasználásával 

kapcsolatban akadályozó körülményt jelentett és nyilatkozatában összefoglalta az eljárás során tisztázandó 

körülményeket. 

A Bányafelügyelet a PBK/2837-22/2015. ikt. számú hiánypótlási felhívás végzésben a humuszos termőtalaj 

mentésének és felhasználásának tisztázása érdekében az alábbiak szerinti adatszolgáltatásra szólította fel a 

Kérelmezőt: 

Küldje meg a Talajvédelmi Hatóság részére a humuszos termőréteg mentésére, felhasználásra 

vonatkozó adatokat az alábbiak szerint:  

 a bányászati tevékenység során a humuszos termőréteg mentésével érintett terület (hrsz., m
2
,  

termőréteg vastagság, m
3
)  

 a tájrendezés során a humuszos termőréteg felhasználásával érintett terület (hrsz., m
2
,  

termőréteg vastagság, m
3
)  

 a továbbiakban gyepként történő hasznosításra tervezett terület (hrsz., m
2
) 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a bányaművelés során történt-e humuszos termőtalaj ki- illetve 

beszállítás. Ha igen mennyi, mikor, hova, milyen célból? 

A Bányafelügyelet a hiánypótlásban megküldött adatokról tájékoztatta a Talajvédelmi Hatóságot, aki a 

BAF/257-2/2015. ügyiratszámú szakvéleményében a rendelkező részben közölt feltételekkel járult hozzá a 

tájrendezés megvalósulásához. 

A Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője a I. 5075-1/2015. számú végzésben a „Szekszárd III. - agyag” 

védnevű bánya vonatkozásában megvalósított tájrendezés elfogadására irányuló szakhatósági eljárás 

megszüntetésének indoklása szerint: 

A rendelkezésre bocsátott dokumentáció, valamint a Szekszárd Önkormányzat helyi jelentőségű 

védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (XII.5.) számú rendelete alapján 

megállapítható, hogy a tájrendezési eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, 

azaz jelen eljárásban hatóságom nem rendelkezik szakhatósági hatáskörrel.  
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 45. § 

(3) bekezdése értelmében - hatásköröm hiány miatt - a szakhatósági eljárás megszüntetéséről 

rendelkeztem. 

A Bányafelügyelet az eljárása során vizsgálta a Bányavállalkozó bányajáradék önbevallással és befizetéssel 

kapcsolatos kötelezettségeinek teljesülését is. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása 

alapján a 2015. 11. 16-i állapot szerint a bányavállalkozónak bányajáradékkal, felügyeleti díjjal, bírsággal 

kapcsolatos tartozásai nincsenek. 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdésekben előírtak alapján, a 72. § 

(1) da.) szerint biztosította. 

A fellebbezés illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés állapította meg a 

Bányafelügyelet. 

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a bányabezárás, tájrendezés megvalósulásának 

elfogadásáról a Bt. 43. § (3) és Vhr. 22. § (4) bekezdések szerinti hatáskörében döntött, illetékességét a 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, 2016. február 3. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 dr. Radics Tibor 

 bányakapitány  

 

 

 

Melléklet: - Ásványvagyon kimutatás 

 

Kapják: 

1. Grafit Plusz Kft., 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. 

2. Iker Bernadett, xxxx 

3. Nagy László, xxxx 

4. Valenta Pál, xxxx 

5. Szerencsés László, xxxx 

6. Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztálya 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.  

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 8002 Székesfehérvár 

Pf. 137. 

8. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 7621 Pécs, 

Papnövelde u. 13-15. 

9. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztály, 7634 Pécs, Kodó dűlő 1.  

10. Irattár 

 

Hivatali kapun keresztül kapja: 
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla tér 8. 

 


