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HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2347 Bugyi, Arany János u. 28/B., adószáma: 11122850-

2-13; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére  

 

igazolja, 

 

hogy a bányászat jogában álló „Délegyháza III. - homok, kavics” védnevű bányatelek területén, a 

Délegyháza 050/15-18, 050/1-3 hrsz-ú ingatlanokat érintő, az alábbi EOV koordinátákkal határolt 

bányamezőn a tájrendezési munka elvégzésre került. 

1. A bányamező határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben: 

 

Töréspont EOV Y (m) EOV X (m) 

I 654221,81 211152,41 

33 653999,24 211369,89 

34 653998,79 211375,50 

II 653954,95 211324,72 

III 653934,64 211301,21 

IV 653917,45 211281,29 

V 653888,43 211247,69 

VI 653863,60 211218,93 

VII 653853,94 211207,74 

VIII 653839,74 211189,33 

IX 653816,69 211159,45 

X 653792,67 211128,33 

XI 653775,84 211106,53 

XII 653789,09 211097,23 

XIII 653634,68 210895,76 

XIV 653723,80 210815,53 

XV 653956,28 211118,86 

XVI  654031,60 211053,29 

XVII 654092,88 210999,95 
 

2. A tájrendezett terület nagysága: 11 ha 3467,5 m2 

3. A Bányafelügyelet a bányamező tájrendezését bányaműszaki és műszaki-biztonsági 

szempontból megfelelőnek és befejezettnek minősíti, az igénybevett terület újrahasznosításra 

alkalmas állapotban van. 



 
 

 
2 

4. A tájrendezést követően a bányafelügyelet hatásköre megszűnik a tájrendezett területen, 

mivel ott az ásványi nyersanyagok bányászata befejeződött. 

5. A bányaüzem bezárását a Bányafelügyelet az érintett területen megállapítja. 

Az eljárás 112 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. 

Fellebbezés esetén a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat 

(56.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

A Bányavállalkozó 2018. április 6-án benyújtotta a Bányafelügyeletnél a bányászati jogában álló 

„Délegyháza III. - homok, kavics” védnevű bányatelken a fenti EOV koordinátákkal lehatárolt 

bányamező tájrendezésének megvalósulását és kérelmezte a tájrendezés elfogadását. 

A Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (2a) bekezdése szerint 

2018. április 10-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.  

A Bányafelügyelet az elvégzett tájrendezési és bányabezárási munkák ellenőrzésére 2018. április 18-

án az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 68. § (1) bekezdése 

alapján a Bányavállalkozó bevonásával helyszíni szemlét tartott. A szemlén részt vett az egyik 

ingatlan tulajdonos is, Somogyi László. A Bányafelügyelet a szemle során megállapította és a 

helyszínen felvett PE/V/892-5/2018 számon iktatott jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a műszaki üzemi 

tervben jóváhagyott tájrendezési feladatokat az érintett területen a Bányavállalkozó végrehajtotta, a 

bányaüzem ezen területének kialakítása a végleges hasznosítási célnak – vizes élőhely - megfelelően 

történt. 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

2. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján, 

3. Bt. 36. § (1) bekezdés alapján, 

4. Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 

5. Vhr. 22. § (4) bekezdés alapján. 

 

A Bányafelügyeletnek az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) 

bekezdése szerinti szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó hatóságokat a 

döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia: 

 

Hatóság megnevezése: Megkeresés mellőzésének oka: 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatal 

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél 

magasabb építmény 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője 

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai 

célú létesítmény működési vagy védőterületét 
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települési önkormányzat jegyzője 
a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett 

természeti területet 

megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi osztálya 
a tevékenység nem termőföldön valósul meg 

területi vízvédelmi és vízügyi hatóság 

A Bányavállalkozó rendelkezik KTVF: 22041-32/2013 

számon kiadott környezetvédelmi működési 

engedéllyel (hatályos: 2023. 12. 31-ig) 

 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. §, 116. §, valamint 118. § (3) bekezdés 

alapján biztosította.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját és a megfizetésének módját a Bányafelügyelet részére, a 

bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, 

valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015.(XII.30) NFM rendelet 1. § 

(2) bekezdése írja elő. 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt 

hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. 

melléklete állapítja meg. 

Budapest, 2018. 04. 19. 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából: 

 

 
 
 
 Pályi György 
 bányakapitány 
 
 

A Bányafelügyelet döntését postai kézbesítés útján tértivevénnyel, az alábbiakkal közli: 

1) ELMŰ Hálózati Kft., 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

2) BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2347 Bugyi, Arany János u. 28/B. 

3) MAVIR Zrt., 1311 Budapest, Pf. 52. 

4) Somogyi László, xxxx 

5) Fazekas Zsigmondné, xxxx 

6) Csikeszné Fazekas Mónika, xxxx 

7) Szőke Sándor, xxxx 

8) Irattár 

Véglegessé válást követően: 

9) BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2347 Bugyi, Arany János u. 28/B. 

 


