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Tárgy: A „Zalakomár IV. - homok” védnevű
bányatelek törlése, hivatalból indított
eljárásban
Jogerőssé vált: 2016. október 27-én
HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Zalakomár IV. - homok” védnevű bányatelek
vonatkozásában az alábbiak szerint határozott.
1.

A Pécsi Bányakapitányság 8765/2004/5. ikt. számú, jogerős határozatával megállapított,
Zalakomár 0300/4 hrsz-ú ingatlant érintő „Zalakomár IV. - homok” védnevű bányatelket a
Bányafelügyelet a nyilvántartásból törli.

2.

A Bányafelügyelet külön intézkedik az illetékes földhivatal felé a bányateleknek az ingatlannyilvántartásból való törlésére, a jelen határozat jogerőre emelkedését követően.

3.

Az ingatlanon a bányászati tevékenységgel érintett terület művelési ágát a természetbeni állapot
szerint, az erdészeti hatóság állásfoglalása figyelembe vételével, erdő- vagy fásított terület
művelési ágba át kell vezetni. Az eljárás kezdeményezését a korábbi bányavállalkozónak kell
megtenni.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5000,- Ft, melyet a fellebbezési kérelmen
illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
A „Zalakomár IV. – homok” védnevű bányatelket a 8765/2004/5. számú jogerős határozatával
állapította meg a Pécsi Bányakapitányság a Zala-Spedimpex Kft. (8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.)
részére. A Zala-Spedimpex Kft.-ből névváltozást követően Pannon-Spedimpex Kft. lett, mely változást
a Bányafelügyelet átvezette a nyilvántartásában.
A PBK/246-1/2015. számú határozatában a Bányafelügyelet megállapította, hogy a PannonSpedimpex Kft. bányászati jogosultságába tartozó, „Zalakomár IV. – homok” védnevű bányatelken
lévő homokbánya vonatkozásában a kitermelés szüneteltetésének időtartama elérte a 6 évet. Ezzel
összefüggésben a Bányafelügyelet határozatban rendelte el a homokbánya bezárását, tájrendezés
elvégzését, az erre vonatkozó műszaki üzemi terv Bányafelügyeletre történő beterjesztését.
A Pannon-Spedimpex Kft. az arra biztosított határidőn belül nem terjesztette be a Bányafelügyeletre a
„Zalakomár IV. - homok” bánya bezárására, tájrendezésére vonatkozó műszaki üzemi tervet, ezért a
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Bányafelügyelet a Pannon-Spedimpex Kft. bányászati jogát törölte, és felterjesztette a bányatelek
dokumentációt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a törölt bányászati jog új jogosítottjának kijelölése érdekében
pályázatot hirdetett, majd a második pályázat is eredménytelenül zárult, továbbá a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. sem élt igény bejelentési jogával.
Az eredménytelenül zárult pályázatot követően a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
12/B. § (9) bekezdés szerint a bányafelügyelet intézkedik a fennmaradó kötelezettségeknek a Bt. 41.
§ (7) bekezdése szerinti biztosíték terhére történő teljesítéséről, ezt követően megkeresi az
ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból való törlése céljából.
A Bányafelügyelet a fent hivatkozott rendelkezés szerint az érintett ügyfelek, ingatlantulajdonosügyfelek értesítését követően felmérte a bányászati tevékenység következtében fennmaradt
kötelezettségeket. A 2016. szeptember 28-án megtartott helyszíni szemlén megállapítható volt, hogy:
1.

A szemle időpontjában a bányatelek területén bányászati tevékenységet nem végeztek,
munkagép, és a szemlén résztvevők kivételével más személy nem tartózkodott a helyszínen.

2.

A bányatelek területén korábban végzett bányászati tevékenység nyomai a bányatelek középső
részén, a 6., 7. sarokpontoktól É-ra, kb. 60*30 m-es területrészen, mintegy 0,2 ha-t érintően
azonosíthatók. Az egykori bányagödör területe teljesen benövényesedett, jellemzően több éves
akácfák és akáccserjék borítják. A látható részeken omlásveszélyes rézsű nem volt.

3.

A kialakított bányagödör mentén a szomszédos szántó terület mellett benövényesedett
védőtöltés van.

4.

Hulladékbehordás, hulladéklerakás nyomai nem voltak láthatók.

5.

Az egykori bányászati tevékenységgel érintett területrész tájrendezést nem igényel, a bányatelek
tájrendezési célja: gyepes, helyenként fás-cserjés, illetve ligetes terület kialakítása a bányászattal
érintett területen megvalósult. A terület a környezetére, ill. az ott tartózkodókra (mezőgazdasági
és erdészeti gazdálkodókra) veszélyt nem jelent.

Az eljárásba bevont ügyfelek közül a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
Földhivatali Osztály képviselői a helyszíni szemlén nyilatkoztak, nyilatkozatukat a határozat
rendelkező rész 3. pontjában rögzítette a Bányafelügyelet.
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya írásban tett
nyilatkozatában a bányatelek bányahatósági nyilvántartásból való törlése ellen kifogást nem emelt.
A Bányafelügyelet értesítése ellenére a helyszíni szemlén nem vettek részt, illetve a jelen határozat
készítéséig nem nyilatkoztak az eljárásba bevont további ügyfelek.
A rendelkező rész 1. pontjában a Bányafelügyelet a Bt. 26/B. § (5) bekezdés alapján döntött és törölte
a bányatelket a nyilvántartásából, figyelemmel a Vhr. 12. § (6) bekezdésére, mert a bányatelek
területén a bányászattal összefüggő környezetkárosodás nem tapasztalható, a biológiai rehabilitáció
automatikusan megindult és a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.
A rendelkező rész 2. pontjában leírtakat a Bt. 26/B. § (5) bekezdésben előírtakra hivatkozással
rögzítette a Bányafelügyelet.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. §-okban előírtak szerint
biztosította.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése
állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
bekezdése határozza meg.
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A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a bányatelek nyilvántartásból történő
törléséről a Bt. 26/B. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Bt. 44. § (1) bekezdés a)
pontjában rögzített hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésben, valamint
az 1. mellékletben megállapított illetékességi területén eljárva döntött.
Pécs, 2016. október 4.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

A határozatot kapják:
1.
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály, email
nagykanizsa@takarnet.hu
2.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály, email: epitesugyzeg@zalajaras.hu
3.
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, email:
kornyezetvedelem@vas.gov.hu
4.
Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály, email: zala-nti@nebih.gov.hu
5.
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, email: vas.mki@katved.gov.hu
6.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, email: hatosagihivatal@hm.gov.hu
7.
Zalakomár Község Jegyzője, email: jegyzo@zalakomar.hu
8.
Pannon-Spedimpex Kft., 1115 Budapest, Sárbogárdi út 23. (Korábbi bányavállalkozó)
9.
Urbanyik Viktor Sebestyén, xxxx
10. Irattár
A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják, tájékoztatásul:
1.
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály, email
nagykanizsa@takarnet.hu
2.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, email: hivatal@mbfh.hu
3.
Irattár
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