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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a Wienerberger
Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére
eljárva a „Törökbálint I. - agyag” védnevű bányatelek területén üzemeltetett agyagbánya
bezárása, a tájrendezés végrehajtása és a bányászati tevékenység befejezése ügyében az
alábbiak szerint határozott:
A Bányakapitányság a bányatelken üzemelő bánya és a két meddőhányó tájrendezését
(műszaki rekultivációját) bányaműszaki és műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek és
befejezettnek minősíti.
A Bányakapitányság a bányát a bezárt bányák között tartja nyilván.
A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal szabadon rendelkezik.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás 5 000,- Ft illetékköteles, amelyet
illetékbélyegben kell leróni a fellebbezésen.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. május 29-én bejelentette a bányászati
jogában álló „Törökbálint I. - agyag” védnevű bányatelken üzemelő agyagbánya bezárását,
tájrendezésének megvalósulását és kérelmezte a tájrendezés elfogadását.
A Bányakapitányság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2013. június 12-én
tájékoztatta.
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A Bányakapitányság a tényállás tisztázása érdekében 2013. június 12-én hatósági helyszíni
szemlét tartott a területen és megállapította, hogy a terület tájba illesztése megtörtént.
Veszélyes, meredek rézsűk nem maradtak vissza. A szükséges helyeken védőtöltéseket
alakítottak ki, a tavat életvédelmi padka veszi körül. A területen részben füvesítettek, részben
cserjéket ültettek az erózió megfékezésére. A tömörödést kivéve rézsűcsúszás, talajmozgás
nem várható. A tájrendezés érintette a két „meddődepó” megnevezésű területet is. A
bányában bányászati hulladék és bányászati tevékenységből származó egyéb hulladék nem
maradt vissza.
A földhivatali nyilvántartás szerint a bányatelekkel fedett - művelésből kivett - ingatlanok a
Bányavállalkozó tulajdonában vannak.
A Bányakapitányság BBK/579-10/2013. számú határozatával jóváhagyott bányabezárási
műszaki üzemi terv tartalmazza a bánya tájrendezési tervét. Ezen műszaki üzemi tervben a
Bányavállalkozó elszámolt az ásványvagyonnal.
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. 36. § (3) bekezdése alapján a tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal
szabadon rendelkezik.
A Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
A Bányakapitányság a Bt.) 44. § (1) bekezdés a) pontjában kapott hatáskörében, a Bt.
végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4) bekezdése
szerint eljárva a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megállapított
illetékességgel bírálta el a kérelmet, a határozatát a Ket. 71. §-ában foglaltak alapján adta ki.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a
99. § (1) bekezdése állapítja meg.
A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése állapítja meg.
Budapest, 2013. június 26.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
A Bányakapitányság a határozatot postai kézbesítés útján – tértivevénnyel - az alábbiakkal
közli:
1. Wienerberger Téglaipari Zrt. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.

Hivatali kapun keresztül:
2. Közép-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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