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A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2347 Bugyi,
Arany János u. 28/B.; Cg. 13-09-066691; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére eljárva a
„Délegyháza VIII.- homok, kavics” védnevű bányatelek területén üzemeltetett bánya bezárása, a
tájrendezés végrehajtása és a bányászati tevékenység befejezése ügyében az alábbiak szerint
határozott:
A Bányafelügyelet a bányatelken üzemelő bánya tájrendezését bányaműszaki és műszaki-biztonsági
szempontból megfelelőnek és befejezettnek minősíti, az igénybevett terület újrahasznosításra
alkalmas állapotban van. A Bányafelügyelet a bányát a bezárt bányák között tartja nyilván.
Táj- és természetvédelmi szempontból a kialakult természetbeni állapot alapján a felhagyott
bányaterületen a növénytelepítés, fásítás pótlása szükséges, ez a kialakult bányató terepviszonyait
figyelembe véve a parton fasor telepítését és humuszos talaj réteggel fedésre került térszíneken
gyepesítést jelent. A fásításra javasolt fafajok a termőhelytől függően az alábbiak: SaIix alba (fehér
fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis
(vénic szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Fásításkor lehetőleg a
felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően, természetes elegyarányban szükséges telepíteni.
A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy a bányató fenntartásának, hasznosításának (a
továbbiakban: üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának – a
bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését
követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek
csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés
nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt
kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezési eljárás 5 000,- Ft illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni a fellebbezésen.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2015. október 9-én bejelentette a Bányafelügyeletnél a bányászati jogában álló
„Délegyháza VIII.- homok, kavics” védnevű bányatelken üzemelő bánya bezárását, tájrendezésének
megvalósulását és kérelmezte a tájrendezés elfogadását.
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A Bányafelügyelet 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 környezetvédelmi hatóságot az eljárás megindulásáról 2015. október 12-én a kérelem
megküldésével –tájékoztatta. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya PE/KTF/38211-1/2015. számon szakkérdésben küldött véleményt a tájrendezés táj- és
természetvédelmi szempontú hiányosságaival kapcsolatban. Jelen határozat rendelkező részében
érvényesített véleményét az alábbi jogszabályhelyekkel támasztotta alá:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdése
értelmében a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
A Tvt. 7. § (2) bekezdése f) pontja értelmében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a
felszíni tájsebeket.
A Tvt. 8. § (4) bekezdése értelmében az őshonos ás tájba illő növényfajok telepítése kívánatos,
mivel a tájidegen fajok azok az élő szervezetek, melyek növény- és állatföldrajzi szempontból
nem minősülnek őshonosnak, és megtelepedésük, alkalmazkodásuk esetén a hazai
életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására károsan
módosíthatják.
A Tvt. 20 § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket
folyamatosan meg kell szüntetni, és — ha lehetséges — természetszerű állapotot kell
kialakítani.
A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. §
(2) - (2a) bekezdése szerint 2015. október 12-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás
megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértesített ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal.
Szakhatóság bevonására - a Bt. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(Vhr.) 22. § (4a) bekezdésében foglaltakra tekintettel - nem került sor az eljárásban, mivel a
bányabezárási MÜT jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.
A 2015. október 20-án megtartott szemlén a Bányafelügyelet megállapította, hogy a bánya területén a
tájrendezés megtörtént. A rézsűk biztonságosak, állékonyak, növényzettel borítottak, rézsűmozgás
nem várható. A területen humusz, meddő és kavics depó nem maradt. A bányatelek határ 2.
töréspontja közelében kialakított sík területre nem terítettek humuszt. A bányatelken gép, építmény
nem maradt. A Galla tanyára vezető út mellett a csapadékvíz tóba folyását kizáró védőtöltést
alakítottak ki. A Bányavállalkozó nyilatkozata szerint a humuszmentes sík területre az
ingatlantulajdonos építmények elhelyezését tervezi, az ő kérésére lett szabadon hagyva.
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. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet Vhr. 22. § (4) bekezdés
értelmében a bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység
befejezéséről a bányafelügyelet határoz.
A figyelemfelhívást a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapozza meg.
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A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével 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 illeték mértékét az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Budapest, 2015. december 16.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2347 Bugyi, Arany János u. 28/B.
Somogyi Ervin, xxxx
Kancsár Jenő, xxxx
Csizmadiné Kancsár Helén, xxxx
Kancsár Károly, xxxx
Kancsár Jenőné, xxxx
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. (0504 hrsz)
Irattár

Tájékoztatásul:
9.

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (E-mail)
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