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A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a
Busped Kft. (2347 Bugyi, Arany János utca 28/b.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére
igazolja,
hogy a bányászati jogában álló „Délegyháza IX. – kavics” védnevű bányatelek területén, a Délegyháza
0103/15-19, 0103/32-33 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat érintő, az alábbi EOV koordinátákkal határolt a
tájrendezési munka elvégzésre került.
A tájrendezett bányamező határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
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A Délegyháza 0103/15-19, 0103/32-33 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon ásványi nyersanyagot nem
hagytak vissza.
A Bányafelügyelet a tájrendezést bányaműszaki és műszaki-biztonsági szempontból megfelelőnek és
befejezettnek minősíti, az igénybevett területek újrahasznosításra alkalmas állapotban vannak.
Az eljárás 112 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a Bányavállalkozó megfizette.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés
nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt
kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.
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 bejelentette a Bányafelügyeletnél a bányászati jogában álló „Délegyháza IX. –
kavics” védnevű bányatelek területén, a Délegyháza 0103/15-19, 0103/32-33 hrsz.-ú külterületi
ingatlanokat érintő, a fenti EOV koordinátákkal lehatárolt bányamező tájrendezésének megvalósulását
és kérelmezte a tájrendezés elfogadását.
Szakhatóság bevonására - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 28. pontjában
foglaltakra tekintettel, miszerint a tájrendezés végrehajtásának elfogadására irányuló eljárásban nem
kell bevonni a szakhatóságot, ha az ezekre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel
nélkül hozzájárult - nem került sor az eljárásban, mivel a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása
során hatáskörének hiányát állapította meg és eljárását megszüntette.
A 2018. július 10-én megtartott szemlén a Bányafelügyelet megállapította, hogy a bányatelek
területén, a Délegyháza 0103/15-19, 0103/32-33 hrsz.-ú külterületi ingatlanokon bányászati hulladék,
bányászati tevékenységből származó hulladék, gép, bányászati eszköz és létesítmény nem maradt
vissza. A növényzet megtelepedett, a fásítást megkezdték. A tájba illesztés megtörtént, a tájrendezést
elvégezték.
A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a Bt. 26/B. § (5) bekezdése alapján
a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányatelket a bányafelügyelet a nyilvántartásból törli és
erről az érintetteket értesíti, valamint a véglegessé vált határozattal megkeresi az ingatlanügyi
hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. 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 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. végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet Vhr. 22. § (4) bekezdés
értelmében a bányabezárás és a tájrendezés végrehajtásáról és a bányászati tevékenység
befejezéséről a bányafelügyelet határoz.
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM
rendelet 1 § (1) bekezdése és 1. számú melléklete tartalmazza.
A Bányafelügyelet a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 116. § (3) bekezdése, valamint a (4) bekezdés e) pontja szabályozza.
Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
1. § (2) bekezdése határozza meg.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Budapest, 2018. július 13.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
A Bányafelügyelet döntését az alábbiakkal közli tértivevénnyel:
1) Busped Kft. 2347 Bugyi, Arany János utca 28/b. (+cégkapu)
2) Szőke Sándor xxxx
3) Elmű Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.
4) Dr. Vörös Andrea Ildikó xxxx
5) Vörös Endre Benjámin xxxx
6) Vörös Benjaminné xxxx
7) Bedőkné Vásárhelyi Nagy Krisztina xxxx
8) Vásárhelyi-Nagy Károly xxxx
9) Irattár
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