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SZILAS-BÁNYA Kft. 

 

2144 Kerepes, 

Szabadság u. 252. 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a SZILAS-BÁNYA Kft. 

(2144 Kerepes, Szabadság u. 252.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére  

 

igazolja, 

 

hogy a bányászati jogában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek területén, a 

Kerepes 032/2 és 032/6 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, az alábbi EOV koordinátákkal határolt 

bányamezőn a tájrendezési munka elvégzésre került.  

 

A bányamező határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 
 

Töréspont száma Y (m) X (m) 

1 664897,79 247039,86 

2 664909,09 247032,35 

3 664925,36 247018,66 

4 664943,74 247001,73 

5 665070,20 246872,00 

6 665136,00 246738,20 

7 665109,80 246672,40 

8 665145,00 246563,20 

9 665030,55 246517,48 

10 664958,91 246537,22 

11 664978,28 246542,20 

12 664973,73 246561,24 

13 664954,36 246556,24 

Jogerős: 2014. január 29-től 
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14 664930,44 246763,41 

15 664934,28 246874,59 

16 664894,73 247036,82 

 

 

A tájrendezést követően a tulajdonos az érintett ingatlannal szabadon rendelkezik. 

 

Az eljárás általános mértékű 3 000,- Ft illetéke a Bányavállalkozót terheli. 

 

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. november 12-én kérelmet nyújtott be a 

bányászati jogosultságában álló „Csömör III. - kavics” védnevű bányatelek Kerepes 032/2 és 

032/6 hrsz.-ú ingatlanokat érintő bányamező területére vonatkozóan a tájrendezés 

megvalósulásának igazolása céljából.  

 

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. november 21-

én tájékoztatta. 

 

A Bányakapitányság 2013. november 21-én 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 az ügyfelek nem éltek 

nyilatkozattételi jogukkal. 

 

A Bányakapitányság a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2013. november 21-

én hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót, a hiánypótlást teljes körűen 2013. 

december 11-én teljesült.  

 

A Bányakapitányság a tényállás tisztázása érdekében 2013. december 13-án hatósági 

helyszíni szemlét tartott a bányában és megállapította, hogy a fentiekben megnevezett 

ingatlanokat érintően a megadott EOV koordinátákkal határolt területen a tájrendezés 

megvalósult. A bányagödör a tájrendezési terv szerint terepszintig feltöltésre került, ezért 

anyagmozgás, suvadás nem várható a tömörödést kivéve. A tájrendezett területen jelenleg a 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

engedélyével utóhasznosítást, hulladék elhelyezést folytatnak. 

 

A Szolnoki Bányakapitányság 12.300/2003. számú határozatával jóváhagyott műszaki üzemi 

terv tartalmazza a bányamező tájrendezési tervét. 

 

A Bányavállalkozó a bányamező területéről kitermelt és az ott visszahagyott 

ásványvagyonnal az eljárás során elszámolt. 

 



 
BBK/3198-7/2013. 

 - 3/3 - 

Az eljárással érintett területeket a földhivatal művelésből kivett ingatlanokként tartja nyilván. 

 

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. december 18. 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

 


