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Tárgy: A „Buzsák II. (Nagydomb dűlői - homokbánya) - homok” védnevű bányatelkeken lévő
homokbánya tájrendezés megvalósulásának elfogadása.

HATÁROZAT
A „Buzsák II. (Nagydomb dűlői - homokbánya) - homok” védnevű bányatelkeken működő
homokbánya bányabezárási-, tájrendezési munkáinak végrehajtásával kapcsolatban a Pécsi
Bányakapitányság (a továbbiakban Bk.) az alábbiak szerint határozott:
1. A „G” Fivérek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 133.), mint
Bányavállalkozó a „Buzsák II. (Nagydomb dűlői - homokbánya) - homok” védnevű
bányatelkeken működő homokbánya bányabezárásához előírt tájrendezést a PBK/1328-18/2011.
iktatószámú 2011. 09. 28-án jogerős határozattal jóváhagyott bányabezárási- tájrendezési
műszaki üzemi tervben leírtak szerint végrehajtotta.
A Bk. a bányatelekkel fedett Buzsák 014/9, 018/3 hrsz.-ú terület és a 017 hrsz.-ú bányaüzemi
területeket érintő tájrendezést (iparterület és mezőgazdasági művelési ágra alkalmas terület
kialakítását), mint a meghatározott újrahasznosítási cél megvalósítását elfogadja.
2. A tájrendezett terület utógondozásáról, további hasznosításáról a tájrendezett ingatlan
tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.
3. A bányatelek visszamaradó ásványvagyonát a jelen határozat mellékletében rögzítette a Bk..
4. A Bányavállalkozó jelen határozat jogerőre emelkedését követően kérheti a bányatelek törlését
a Bk.-tól.
5. A Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala a helyszíni
szemle alkalmával adott állásfoglalásában a „Buzsák II. (Nagydomb dűlői - homokbánya) homok” védnevű bányatelkeken lévő homokbánya bányabezárási-, tájrendezési munkáinak
elfogadásához szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:
„A Buzsák 018/3 hrsz.-ú földrészleten a rekultivációs tervnek megfelelően az eredeti
állapot visszaállításra került. A Buzsák 014/9 hrsz.-ú földrészlet a rendezési tervnek
megfelelően került kialakításra. A művelési ág helyszíni osztályba sorolását a Fölhivatal a
későbbiekben elvégzi. Az igazgatási szolgáltatási díj kiegészítése időközben megtörtént.
Kötelezem a földrészlet tulajdonosát, hogy a művelési ág változást jelentse be ingatlannyilvántartási átvezetés céljából.”
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000.- Ft, amelyet az eljárás megindításakor illetékbélyegben kell leróni.
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INDOKOLÁS
A „G” Fivérek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 133.), mint
Bányavállalkozó 2014. 01. 27-én iktatott bejelentésében kérte a „Buzsák II. (Nagydomb dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelkeken működő homokbánya tájrendezési végállapot
elfogadását.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) végrehajtására hozott 203/1998.
(XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 22.§ (4) bekezdésben leírtak alapján a Bk. 2014.04.23án helyszíni szemlét tartott a megvalósulás elfogadásával kapcsolatban.
A Bk. a bejelentett helyszíni szemlére meghívta az érintett szakhatóságok képviselőit, valamint
értesítette szemléről a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget és az
érintett ingatlan tulajdonosokat.
Az újrahasznosítással érintett területek ingatlan tulajdonosai közül Borbély Béla (Kecskemét, 1964.
12. 24) a PBK/161-15/2014. iktatószámú nyilatkozata szerint a „Buzsák II. (Nagydomb dűlői homokbánya) - homok” védnevű bányatelken lévő homokbánya tájrendezési – rekultivációs
munkáit Buzsák 018/3 hrsz. vonatkozásában elfogadja, kifogása nincs.
A tájrendezés megvalósulását ellenőrző helyszíni szemlén a Bányavállalkozó és a Bk. képviselőin
kívül a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatalának földvédelmi
ügyintézője vett részt, a szemle jegyzőkönyv iktatószáma: PBK/161-14/2014.
A Bk. a 2014.04.23-án megtartott helyszíni szemle során az alábbiakat állapította meg:
-

-

A helyszíni szemle időpontjában a „Buzsák II. (Nagydomb dűlői - homokbánya) - homok” védnevű
bányatelkeken lévő volt homokbánya teljes egészében bejárható volt.
A bányaművelés során a fedőanyagot eltávolították. A bányatelek D-i és K-i védősávjában
elhelyezett, letakarított fedőréteg anyagát, xxxx m3 kezdettől fogva gyommentesen tartott humuszos
termőréteget egyenletesen elterítve használták fel.
A humuszdepóniában tárolt feltalaj teljes egészében felhasználásra került, majd a tájrendezés során
és a humusz depónia területe is tájrendezésre került.
A tájrendezés során ásványi nyersanyag kitermelés nem történt.
A bányatelek területén bányászati tevékenységgel kapcsolatos építmény nem található.
A bányatelek területén kommunális hulladéklerakás nyomai nem voltak láthatók.
A bányatelek területén nem maradt olyan, a korábban folytatott bányászati tevékenységgel
kapcsolatos feladat, amely kötelezettségként fennáll a Bányavállalkozó számára.
A bányatelek területén a korábban folytatott bányászati tevékenységgel összefüggésben környezeti
károkozás nem történt ill. ilyen kár nem maradt vissza.
A tájrendezést követően kialakított terület utógondozásáról gondoskodni kell.

A Bk. a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A.§ (2) bekezdés alapján határozta meg az eljárásban
érdekelt szakhatóságok körét. A helyszíni szemle jegyzőkönyv megküldése mellett a PBK/16118/2014. iktatószámú levélben ismételten tájékoztatta a helyszíni szemlén részt nem vevő Déldunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget a tájrendezés megvalósulásával
kapcsolatban.
A határozat 1. pontjában a Vhr. 22.§ (4) bek. előírása alapján, a helyszíni szemle megállapításainak
és az érdekelt szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembe vételével tekintette befejezettnek a
bányászati tevékenységet a Bk.
A 2. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 36.§ (3) bekezdésre hivatkozással tette a Bk.
A 3. pontban a bányatelek visszamaradó ásványvagyonát a Bt. 25.§ (2), (3) bekezdések előírásai
figyelembe vételével rögzítette jelen határozatában ill. annak mellékletében.
A határozat 4. pontja szerintieket a Bt. 26/B.§ (5) és a Vhr. 22.§ (4)-ben leírtakra hivatkozással
rögzítette a Bk.

3
Az 5. pont szerinti szakhatósági állásfoglalást a Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási
Hivatal Járási Földhivatala részéről Kardos Csaba vezető főtanácsos külön nem indokolta.A
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a 2466-1/2014/hhi. számú végzésében az elsőfokú
szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette, levelének indoklásában az alábbiakat
közölte:
„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.”

A Bk. az eljárása során vizsgálta a Bányavállalkozó bányajáradék önbevallással és befizetéssel
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesülését is. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
nyilvántartása alapján a 2014. 04. 28-i állapot szerint a bányavállalkozónak bányajáradékkal,
felügyeleti díjjal, bírsággal kapcsolatos tartozásai nincsenek.
A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 33. § (1) bek.
alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2014.
január 28-tól - számított 21 napon belül kell meghozni a határozatot. A Ket. 33. § (3) d) pontja
szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlás 2014. jan. 30-tól 2014. febr. 20-ig,
tartó ideje, az ügygondnok kijelölésének 2014. febr. 26-tól 2014. ápr. 02-ig tartó ideje és helyszíni
szemlén történő szakhatósági eljárásnak a 2014.04.07-től 2014.04.25-ig tartó időtartama nem számít
bele az ügyintézési határidőbe. A tárgyi ügyben a határidő: 2014. május 02.
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1), 99.§ (1), 102.§ (1) bekezdésekben előírtak alapján, a
72.§ (1) da.) szerint biztosította.
A fellebbezés illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdés állapította meg a
Bk.
A Bk., mint érdemi döntésre jogosult szerv a bányabezárás, tájrendezés megvalósulásának
elfogadásáról a Bt. 43.§ (3) és Vhr. 22.§ (4) bekezdések szerinti hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.)
Korm. rend. 2.§ (2) bekezdésben rögzített illetékességi területén eljárva döntött.
Pécs, 2014. április 28.

dr. Riedl István
bányakapitány
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Kapják:
1. „G” Fivérek Kft., 6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 133.
2. Gödény Tibor Béla, xxxx
3. dr. Kovacsics Ákos, xxxx
4. Borbély Béla, xxxx
5. Takács Ferenc, xxxx
6. Takács Jánosné, xxxx
7. Varga Ferenc, xxxx
8. Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 8630
Balatonboglár, Szabadság u. 15.
9. HM Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.: 25.
10. Irattár
A határozatot kapja ügyfélkapun keresztül:
1. Buzsák Község Jegyzője, 8695 Buzsák, Fő tér 1.
2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.: 412.
3. Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.,
4. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Guba
S. u. 20.
A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf.: 95.

