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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 indult
eljárás során a Szolnoki Bányakapitányság 1979/1998/2. számú határozatával megállapított és
a Bányakapitányság BBK/221/2/2007. számú határozatával módosított Őrbottyán III. - homok
védnevű bányatelket
törli
és ezt a tényt a határozat jogerőre emelkedésével nyilvántartásában átvezeti.
1. A törölt bányatelek határainak sarokpont koordinátái egységes országos vetületi (EOV)
rendszerben:
Határvonal
töréspontjai
1.
2.
3.
4.
5.

EOV
Y(m)

X(m)

Magasság Balti
felett Z (mBf)

668 932,56
669 016,24
669 126,06
669 285,44
669 180,87

260 127,59
260 283,41
260 275,29
260 189,21
259 995,51

201,3
204,8
223,7
225,8
215,3

2. Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága:
Fedőlap:
Alaplap:

232,0 mBf
200,0 mBf

3. A bányatelek földrajzi helye: Pest megye, Őrbottyán külterület 0286/1 hrsz.-ú ingatlan.
4. A Bányakapitányság a jogerős és végrehajtható határozattal megkeresi az illetékes
földhivatalt az Őrbottyán külterület 0286/1 hrsz.-ú ingatlanról a bányatelek jogi jelleg törlése
végett.
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5. A bányafelügyelet a jelen határozat jogerőre emelkedésekor a törölt bányatelek
ásványvagyonát az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban „szabad státuszú”
ásványvagyonként átvezeti.
6. 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 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 fellebbezés esetén az MNB 10032000-01417179-00000000 számú
számlára igazgatási szolgáltatási díjat (25.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen a „A042”
kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.
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 a bányatelken üzemelő bánya tájrendezését (műszaki rekultivációját)
bányaműszaki és műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek és befejezettnek minősítette
a BBK/2104-23/2013. számú, 2013. november 27-től jogerős határozatával.
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 jogerős 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 rendelkező rész 1-3. pontjaiban megadott paraméterek a 1979/1998/2. számú határozatban
rögzített értékek.
A Bt. 26/B. § (5) bekezdés indokolja a 4. számú rendelkezést.
A Bányakapitányság a rendelkező rész 5. pontjában a Bt. 43. § (3) bekezdésében kapott
ásványvagyon-gazdálkodási hatáskörében eljárva intézkedik.
A rendelkező rész 6. pontját a Bt. 26/B. § (5) bekezdés támasztja alá.
A Bányakapitányság az elvégzett tájrendezésre és a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12. § (6) bekezdésére tekintettel a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
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 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 írja elő.
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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. 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. december 10.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
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