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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) az ÖN-MER Szolgáltató
Kft. (1044 Budapest, Fadrusz J. u. 22.; a továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére
igazolja,
hogy az Őrbottyán III. - homok bányatelek Őrbottyán 0286/1 hrsz.-ú ingatlanon a tájrendezési
munka elvégzésre került.
A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal szabadon rendelkezik.
A Bányavállalkozónak az Őrbottyán III. - homok bányatelek területén folytatott bányászati
tevékenységével kapcsolatosan az ásványvagyon elszámolási kötelezettsége a bányatelek
törléséig fennmarad.
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. július 02-án kérelmet nyújtott be a bányászati
jogosultságában álló Őrbottyán III. – homok bányatelek tájrendezés végrehajtásának
jóváhagyása és bányatelek törlésének céljából.
A Bányakapitányság 2013. július 05-én igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólította fel
a Bányavállalkozót, amit 2013. július 17-én teljesített. Tekintettel arra, hogy a
Bányavállalkozó kérelméhez dokumentációt nem csatolt a Bányakapitányság 2013. július 18án hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, amit – hiánypótlási határidő módosítást
követően - 2013. szeptember 02-án teljesített.
A Bányakapitányság a benyújtott dokumentáció tartalmának figyelembevételével a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
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törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján 2013. szeptember 04-én értesítette az érintetteket
az eljárás megindításáról. Az érintettek az eljárás alatt a határozat meghozataláig a
Bányakapitányság részére nyilatkozatot nem küldtek.
A Bányakapitányság a Bányavállalkozó kérésének teljesítése érdekében belföldi jogsegély
keretén belül kérte a Szolnoki Bányakapitányságtól (a továbbiakban: SZBK) az Őrbottyán III.
– homok bányatelek vonatkozásában az SZBK/2837/18/2006. számon iktatott 2006-2010. évi
kitermelési és bányabezárási műszaki üzemi terv határozat és dokumentáció megküldését,
amit az SZBK 2013. szeptember 23-án teljesített.
A Bányakapitányság BBK/2104-18/2013. számú végzésében hatósági helyszíni szemle
tartásáról rendelkezett. A Bányakapitányság 2013. október 09-én hatósági helyszíni szemlét
tartott a területen és megállapította, hogy a tájrendezés műszaki-biztonsági szempontból
megfelelő. A kialakított rézsűk biztonságosak, rézsűcsúszás, omlás nem várható. A területen
bányászati tevékenységből származó hulladék és bányászati hulladék nem található.
A Bányakapitányság 2013. október 11-én a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése alapján szakhatósági állásfoglalás
kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot.
Az érintett szakhatóság részéről:
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a 5466-1/2013/hho számú szakhatósági
állásfoglalásában a hatáskörének a hiányát állapította meg és eljárását megszüntette.
A szakhatóság állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2013. október 28-án érkezett szakhatósági
állásfoglalásában a következőket állapította meg:
„A megkeresés szerinti ügyben indított szakhatósági eljárást hatáskör hiányában
megszüntetem.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK/2104-20/2013.
hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött Őrbottyán III. – homok bányatelek
tájrendezésének végrehajtása és a bányatelek törlése tárgyában. A megküldött ügydarabban
foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve
katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti
ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a
továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás
megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A szakhatóság
hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására
vonatkozó előírást a Ket. 44. §- ának (9) bekezdése tartalmazza.”
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 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).
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A Bt. 36. § (3) bekezdése alapján a tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal
szabadon rendelkezik.
A Bányavállalkozónak koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható
kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen
határozat kiadásának időpontjában nem állt fenn.
A Bányakapitányság a jogszabályi feltételeket – a hiánypótlás teljesítése után - kielégítő
kérelmet és dokumentációt elbírálva, valamint az érintett szakhatóság állásfoglalását
figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a
99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a
felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. §
(1) bekezdése és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön
értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a)
pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre
emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 36 §. (1) bekezdés és a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja
hatáskörében eljárva a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Budapest, 2013. október 29.
Dr. Szabados Gábor bányakapitány nevében és megbízásából:

Lőrincz György
osztályvezető

- 3/3 -

