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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a PVT-M0 Konzorcium,
mint Engedélyes (2233 Ecser, Ady E. u. 2.) képviseletében a Porr Bau GmbH Magyarországi
Fióktelepe (1181 Budapest, Paulay Ede u. 55.) kérelmére indult eljárásában a Nagytarcsa
0135/5-10 hrsz-ú külterületi ingatlanokon megvalósult CBK-K-002/M0 és a Nagytarcsa
0135/4, 11, 13, 14, 48 hrsz-ú külterületi ingatlanokon megvalósult CBK-K-003/M0 számon
nyilvántartott célkitermelőhelyek megszűnéséről határoz és ezt a nyilvántartásába
átvezeti.
A kitermelt töltésanyag (kód: 4300; megnevezés: kavics) mennyisége:
CBK-K-002/M0: xxxx m3
CBK-K-003/M0: xxxx m3.
A tájrendezés a Komplex Műveleti Tervben megfogalmazottak szerint a fejtési gödör inert
anyaggal történő feltöltésével megvalósult.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál két példányban benyújtható
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft, a fellebbezésen
illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) a Nagytarcsa 0135/5-10 hrsz.-ú külterületi
ingatlanokon 797/5/2007. számú határozatával a komplex műveleti tervet hagyott jóvá és a
Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.) 17/A. § (1) bekezdése szerinti célkitermelőhely
létesítését engedélyezte CBK-K-002/M0 nyilvántartási számon. A célkitermelőhely működése
során az MBFH két alkalommal adott ki módosítást, rendre MBFH-226/2/2008. és MBFH320/6/2008. számon. Ez utóbbi eljárásban a terület módosult tájrendezési tervét (feltöltés) is
jóváhagyta a hatóság. A Bányakapitányság -hatásköri változást követően - a tájrendezési
tevékenység határidejét módosította BBK/4413/3/2010. számú határozatával.
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Az MBFH a Nagytarcsa 0135/4, 11, 13, 14, 48 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon 339/6/2008.
számú határozatával a komplex műveleti tervet jóváhagyta és az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése
szerinti célkitermelőhely létesítését engedélyezte CBK-K-003/M0 nyilvántartási számon. A
Bányakapitányság a feltöltéssel megvalósuló tájrendezési tevékenység határidejét módosította
BBK/4413/3/2010. számú határozatával.
A CBK-K-003/M0 nyilvántartási számú célkitermelőhely a CBK-K-002/M0 nyilvántartási
számú célkitermelőhely területéhez - mintegy bővítésként - K-i és NY-i oldalról csatlakozik, a
három összefüggő területrészen a töltésanyag egyetlen fejtési gödörrel került kitermelésre.
Mivel a meghatározott tájrendezési cél is - a terület inert anyaggal történő teljes feltöltése az
eredeti terepszinthez illeszkedően - közös, a megvalósítást is egy időben végezték, indokolt
volt a két célkitermelőhely megszüntetését egy eljárásban kezelni.
Az Engedélyes BBK/2940/2010. számon (CBK-K-002/M0) illetve BBK/2941/2010.
számon (CBK-K-003/M0) nyilatkozott a kitermelt töltésanyag mennyiségéről.
A tájrendezés befejezésének elhúzódását az útépítési nyomvonalból származó,
beszállítandó anyagtömeg tervezettnél kevesebb mennyisége okozta. Időközben a
tevékenységet végző L.V.B. INERT Hulladékgazdálkodási Kft. (2142 Nagytarcsa, Zrínyi
utca 2.) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) engedélyével inert hulladék kezelés során
keletkező inert anyag felhasználásával befejezte a feltöltést.
Az Engedélyes 2013. október 2-án bejelentette a tárgyi célkitermelőhelyek tájrendezésének
megvalósulását és csatolta a megvalósulási dokumentációt.
A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § alapján értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás
megindításáról. Az eljárás ideje alatt a Nagytarcsa 0135/5-11, 13, 14, 15, 48 hrsz.-ú
ingatlanok tulajdonosai nyilatkoztak arról, hogy a tájrendezést elfogadják.
Tekintettel arra, hogy az Aptv. a célkitermelőhellyel kapcsolatos eljárásban nem nevesít
szakhatósági közreműködést, célkitermelőhely megszüntetése ügyében egyéb jogszabály
sem rendelkezik erről, a Bányakapitányság 2013. október 18-án belföldi jogsegély
keretében, a dokumentáció megküldésével megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: Igazgatóság) és a Felügyelőséget
szakvéleménye kiadására.
Az Igazgatóság 2013. november 29-én érkezett, PEF/01/11480-1/2013. számú levelében az
alábbi tájékoztatást adta:
„Tájékoztatom, hogy a CBK-K-002/M0 (Nagytarcsa 0135/5-10 hrsz.) és CBK-K003/M0 (Nagytarcsa 0135/4, 11, 13, 14, 48 hrsz) célkitermelőhelyek tájrendezésének
elfogadása kapcsán - tekintettel arra, hogy a korábbi eljárásokban Igazgatóságunk
nem vett részt, valamint a terület eredeti talajviszonyaival és a feltöltésre használt
anyagokkal kapcsolatosan nem rendelkezünk érdemi információval - szakvéleményt
adni nem áll módunkban.
A megküldött dokumentáció alapján csak az illetékes földhivatalnál esetlegesen
lefolytatásra kerülő újrahasznosítási engedélyezési eljárás során figyelembe veendő
szempontokról tudom tájékoztatni. E szerint ahhoz, hogy a területet a későbbiekben
ismételten mezőgazdasági művelési ágban lehessen nyilvántartani és hasznosítani,
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szükséges talajtani szakértő által elkészíttetni a talajvédelmi terv készítésének
részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. melléklet 2.5 pontja
szerinti újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet. A tervben helyszíni és
laboratóriumi vizsgálatok alapján mutatja be a talajtani szakértő, hogy milyen
talajkárosodás következet be, az újrahasznosításhoz milyen munkaműveleteket,
agrotechnikai beavatkozásokat kell még elvégezni, a humuszos termőréteg
tulajdonságai és vastagsága lehetővé teszik-e a kívánt művelési ágban történő
hasznosítást. Erre többek között azért is szükség lesz, mert a megküldött
megvalósulási dokumentáció térképi melléklete alapján a területen még inert anyag
depóniák találhatóak, szintvonalas térkép hiányában pedig nincs információ a terület
domborzati- és a visszaterített humuszos talajanyag vastagságának viszonyairól
sem.”
A Felügyelőség 2013. november 5-én érkezett, KTVF: 49164-1/2013. számú, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságnak címzett, belföldi jogsegély kérő levelét tájékoztatásul
megküldte a Bányakapitányságnak, amelyben az alábbiakat adta elő:
„A területen a védett fajok előfordulására vonatkozó adatokkal az Igazgatóság
rendelkezik, továbbá amennyiben az Igazgatóság szükségesnek ítéli,
természetvédelmi kezelői véleményt adhat. A fenti ingatlanokon létesített
célkitermelőhelyek tájrendezésének megvalósulása a homoki élőhelyekhez kötődő
szervezetek — pl. meredek homokfalakon fészkelő fokozottan védett gyurgyalag
(Merops apiaster) és védett parti fecske (Riparia riparia) — megtelepedését és
fennmaradását gátolhatja. A fentiek figyelembe vételével az Igazgatóság adja meg
természetvédelmi kezelői véleményét.”
A Felügyelőség 2013. december 17-én érkezett, KTVF: 49164-2/2013. számú levelében az
alábbi tájékoztatást adta:
„Tárgyi ingatlanok (Nagytarcsa, 0135/5-10, 0135/11, 0135/13-14 és 0135/48 hrsz.),
országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet és a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege
védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá az ingatlan
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.
11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része
és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt
Országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.”
A Bányakapitányság 2013. október 30. napján szemlét tartott a tárgyi célkitermelőhelyek
területén és jegyzőkönyvben rögzítette az alábbi megállapításokat:
„A két célkitermelőhely területe teljes mértékben feltöltésre került a környező
területek terepszintjéhez igazodva.
A terület M0 autóút felőli részén hatósági engedéllyel inert hulladék kezelése és
feldolgozása folyik.
Az inert hulladéktároló helyek környezetét kivéve a humuszterítést elvégezték, nagy
része növényzettel benőtt.
A területen a célkitermelőhelyek üzemeltetéséből származó gép, létesítmény és
bányászati hulladék nem maradt.
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A 0135/48 hrsz-ú kivett ingatlanon a Nagytarcsára vezető közlekedési út mellett
benzinkút létesült és üzemel.
Tekintettel a teljes feltöltésre, a tömörödésből adódó süllyedést kivéve, talajmozgás
nem várható.
Rézsűk, tereplépcsők nem maradtak vissza.”
A Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött.
Ezen határozat nem mentesíti az Engedélyest egyéb jogszabályokban előírt hatósági
engedélyek beszerzése alól.
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
1993. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.
A Bányakapitányság hatáskörét az Aptv. 17/C. § (2) bekezdés biztosítja, illetékessége a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Budapest, 2013. december 19.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
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Porr Bau GmbH Magyarországi Fióktelepe 1056 Budapest, Váci utca 81.
Seresné Gyúri Éva xxxx
Sinka Istvánné xxxx
Vrana István xxxx
Jónás Krisztián xxxx
Bacsó Ferencné xxxx
Tóth Györgyné xxxx
Ördög Ferencné xxxx
Bartos Attila xxxx
Varga Lászlóné xxxx
Tagai Mihály xxxx
Tagai Anna xxxx
Nagy Tibor xxxx
Bátovszkiné Nagy Anna xxxx
Jónás László xxxx
Magát Miklós xxxx
Magát Mihály xxxx
DUETT BAU 2004. Kft. 1165 Budapest, Veres Péter út 167/B.
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
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