Ikt. szám: PBK/2514-4/2016
Üi.: Nagy Endre
A határozat 2016.12.31-én jogerőre emelkedett.
.
Tárgy: A „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok”
védnevű bányatelek törlése, hivatalból
indított eljárásban
HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok”
védnevű bányatelek vonatkozásában az alábbiak szerint határozott.
1.

A Pécsi Bányakapitányság 1805/1997/6. ikt. számú, jogerős határozatával megállapított, Zalalövő
külterület 0490/72, 0490/73, 0490/35, 0490/64, 0490/65, 0490/18, 0499/1, 0499/2 hrsz-ú
ingatlanokat érintő „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – 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.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy a bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a
bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem
tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.
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 „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok” védnevű bányatelket a 1805/1997/6. számú jogerős
határozatával állapította meg a Pécsi Bányakapitányság a Zalaegerszegi Agrár és Ipari Kft. (8910
Vasboldogasszony) részére.
A „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok” védnevű bányatelken alapuló bányászati jognak a
Zalaegerszegi Agrár és Ipari Kft-ről a Zalalövői Homokbánya Kft-re történő átruházásához a Pécsi
Bányakapitányság a 2744/2000/1. számú jogerős határozatában hozzájárult.
A PBK/248-1/2015. számú határozatában a Bányafelügyelet megállapította, hogy a Zalalövői
Homokbánya Kft. bányászati jogosultságába tartozó, „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok” védnevű
bányatelken lévő homokbánya vonatkozásában a kitermelés szüneteltetésének időtartama elérte a 6
évet. Ezzel összefüggésben a Bányafelügyelet határozatban rendelte el a homokbánya bezárását,
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tájrendezés elvégzését, az erre vonatkozó műszaki üzemi terv Bányafelügyeletre történő
beterjesztését.
A Zalalövői Homokbánya Kft. az arra biztosított határidőn belül nem terjesztette be a
Bányafelügyeletre a „Zalalövő I. (Alsósötétmajor) – homok” védnevű bánya bezárására,
tájrendezésére vonatkozó műszaki üzemi tervet, ezért a Bányafelügyelet a Zalalövői Homokbánya Kft.
bányászati jogát törölte, és felterjesztette a bányatelek dokumentációt a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalhoz.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a törölt bányászati jog új
jogosítottjának kijelölése érdekében pályázatot hirdetett, ami eredménytelenül zárult. Az MBFH által
meghirdetett második pályázat is eredménytelen volt, 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, ingatlantulajdonosügyfél, illetve vagyonkezelő értesítését követően felmérte a bányászati tevékenység következtében
fennmaradt kötelezettségeket. A 2016. november 21-én megtartott helyszíni szemlén megállapítható
volt, hogy:


A bányatelek területén két bányagödör volt található, egymástól K-Ny irányban.



A Ny-i bányagödör felett, Ny-i irányban erdészeti fakitermelést végeztek. A bányagödör felett
É-i irányban szántó mezőgazdasági művelésű terület található.



A bányaudvart É-on határoló, homokkő padokkal tagolt bányafal mintegy 10 m hosszban 3,5
0
m magas, közel 90 dőlésű, amely gyurgyalag fészkelő helyeket és egyéb, mezei állatoknak
otthont adó járatokat tartalmaz.



A bányaudvart határoló, növényzettel fedett, 8-10 m magas rézsűk dőlése változó, jellemzően
0
60 , vagy annál kisebb.



A K-i bányagödör Ny-i, mintegy 10 m hosszú bányafala közel 90 dőlésű, 6-8 m magas, amely
gyurgyalag fészkelő helyeket tartalmaz.



A bányaudvar és a bányaudvart határoló rézsűk lágy- és fásszárú növényzettel borítottak.



A bányatelken közvetlen, intézkedést igénylő veszélyhelyzet nem volt tapasztalható. A
helyszíni szemle során azonnali intézkedés meghozatalára nem volt szükség.

0

A Bányafelügyelet értesítése ellenére a helyszíni szemlén nem vettek részt ügyfelek. A Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Főosztály a 1660/110/7905-1/2016/hho nyt. számú iraton hozzájárult a
bányatelek bányahatósági nyilvántartásból történő törléséhez.
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 bányatelek volt jogosultjának kötelezettségeire történő figyelemfelhívás a Bt. 26/B. § (5)
bekezdésén alapul.
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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.
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. december 6.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

A határozatot kapják:
1. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, email:
zalaegerszeg@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:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
4. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály, email: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu
5. Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály,
email: erdeszet@zala.gov.hu
6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, email: vas.mki@katved.gov.hu
7. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, email: hatosagihivatal@hm.gov.hu
8. Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, email: gasparne@zalalovo.hu
9. Zalalövői Homokbánya Kft., 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos út 85. (mint korábbi bányavállalkozó)
10. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. (mint a Zalalövő 0490/64,
0490/72 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelője)
11. Mandl Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., 8999 Zalalövő, Újmajori u. 6. (mint a Zalalövő 0490/73
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa)
12. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (mint a Zalalövő
0490/35, 0499/2 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelője)
13. Agrár és Ipari Kft., 8913 Gősfa, Csöngedmajor 01086/33 (mint a Zalalövő 0490/18, 0499/1 hrsz-ú
ingatlanok tulajdonosa)
14. Bednárik József, xxxx
15. Bednárik Szilárd, xxxx
16. Boros Gergő, xxxx
17. dr. Lukács Tivadar, xxxx
18. dr. Fekete-Berzsenyi Hajnalka, xxxx
19. Fekete István, xxxx
20. Gyenese Istvánné, xxxx
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Horváth László, xxxx
Horváth Balázs, xxxx
Kalmár Józsefné, xxxx
Kovács László, xxxx
Kovács Tibor, xxxx
Lebics István Lászlóné, xxxx
Magyar Istvánné, xxxx
Nemes László, xxxx
Pesti László, xxxx
Tolvaj Márta, xxxx
Tornyos László, xxxx
Irattár

A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják, tájékoztatásul:
1.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, email:
zalaegerszeg@takarnet.hu
2.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, email: hivatal@mbfh.hu
3.
Irattár
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