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Ikt. sz.: PBK/2008-11/2015.                                                                                Melléklet: Belföldi számla 

Üi.: Kovács István                            Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása  

Dráva Kavics és Beton Kft.  

Pécs        Jogerőssé vált: 2015. október 9-én 

H A T Á R O Z A T 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Muraszemenye II. – kavics” védnevű bányatelken 

működő bányaüzem 2015-2017. évekre vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi tervét a Dráva 

Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.) mint Bányavállalkozó) számára, az alábbi feltételekkel 

jóváhagyja. 

1. A szüneteltetési tevékenység a „Muraszemenye II. – kavics” védnevű bányatelken 2017. december 

31-ig történhet. A szüneteltetés időtartama alatt a bányatelek területén – az esetleges veszély- és 

kárelhárítás érdekében szükséges tevékenységet leszámítva – ásványi nyersanyag kitermelési 

tevékenység nem végezhető. 

2. A Bányafelügyelet a szüneteltetés ideje alatt a kiesett bányajáradék pótlását a 2014. évre 

jóváhagyott kitermelési mennyiség (xxxx m
3
 kavics) értéke után meghatározott bányajáradék 30 %-

ában állapítja meg. A fizetendő bányajáradék mértéke xxxx Ft/év. 

3. A szüneteltetés időtartama alatt továbbra is fennállnak a Bányavállalkozónak a bányajáradék 

bevallására és megfizetésére vonatkozó, jogszabályban előírt időszakos kötelezettségei. 

4. A bányában a kitermelési tevékenység csak az erre vonatkozóan kidolgozott, és a Bányafelügyelet 

által jóváhagyott jogerős és végrehajtható kitermelési Műszaki Üzemi Terv alapján indítható újra. A 

műszaki üzemi terv részeként be kell terjeszteni a módosított ingatlan igénybevételi ütemtervet is. 

5. A szüneteltetés ideje alatt a bányában be kell tartani a külszíni bányászati tevékenységek 

bányabiztonsági szabályzata vonatkozó előírásait, különös tekintettel az ellenőrzésre, bányában 

tartózkodásra és a közbiztonságra. 

6. A szünetelő bányaüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal, 

de legalább kéthavonta köteles ellenőrizni. 

7. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági 

szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról. 

8. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az  őt terhelő kötelezettségek (különösen 

bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát, mely szerint a bánya tárgyi 

tervciklusban legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költség fedezetére 

bruttó xxxx Ft, azaz xxxx Forint összegre vonatkozóan 2015. január 22-i dátummal óvadéki 

szerződést kötött a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal.  A megkötött óvadéki szerződés a 

bányavállalkozói kötelezettség teljesítéséig hatályos. 
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Az 1-8. pontokban rögzített rendelkezések teljesítésének végrehajtásáért felelős a Bányavállalkozó.  

9. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) mint első fokú 

honvédelmi szakhatóság a HHI/5885-1/2015 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági 

eljárást, hatáskör hiányában, megszüntette. 

10. Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének Jegyzője a Cs/721-

4/2015. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a szüneteltetéshez kikötés nélkül járult hozzá. 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy:  

 a szüneteltetési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozata nem mentesíti egyéb, jogszabályban 

előírt kötelezettségek teljesítése alól. 

 hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, ha 

a)  a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet, 

b) a bányavállalkozó a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettségének 

felhívás ellenére nem tesz eleget vagy 

c) a bányavállalkozónak a szüneteltetést követő időszakra vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyása 

iránti kérelmét - a bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv kivételével - a bányafelügyelet 

végrehajtható döntésben elutasította vagy az eljárást megszüntette. 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A Bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 11. 000.- Ft.  

I N D O K O L Á S 

A Dráva Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.), mint bányavállalkozó 2015. augusztus 10-én 

benyújtott kérelmében a "Muraszemenye II. – kavics” bányatelken üzemelő bánya 2017. december 31-ig 

terjedő érvényességgel kidolgozott szüneteltetési műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte. A 

Bányafelügyelet a jóváhagyásra benyújtott dokumentációból megállapította, hogy a bánya nem 

rendelkezik működési/környezetvédelmi engedéllyel, ezért a 2015.08.12-én kelt PBK/2008-2/2015. sz. 

végzésében szakkérdés és szakhatósági állásfoglalás adáshoz szükséges eljárási díjak befizetésével 

kapcsolatos hiánypótlási felhívást tett a kérelmező felé. A Dráva Kavics és Beton Kft. a 2015.08.31-én 

érkeztetett levelében másolatban megküldte a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály által VAV/KTF/1672-13/2015 számú 2015.07.31-én kelt határozattal kiadott 

működési engedélyt, egy nappal később érkeztetett levelében pedig igazolta, hogy a PBK/2008-

2/2015.sz hiánypótlási felhívás szerinti eljárási díjakat megfizette. A Bányafelügyelet a 2015.09.03-án 

kelt PBK/2008-6/2015. sz. átiratában az előzmények ismertetése mellett megkereste Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a PBK/2008-7/2015. sz. átiratában pedig a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt, hogy intézkedjenek az okafogyottá 

vált – de megfizetett – eljárási díjak visszautalásáról.  

A Bányafelügyelet a műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat állapította 

meg. 

A terv a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) végrehajtását szabályozó 203/1998. 

(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 17. § (2) bekezdésben leírtak szerint került összeállításra, 

a terv szabályzati előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz. 

A szüneteltetésre kidolgozott műszaki üzemi terv tartalmazza: 

 a szüneteltetés okának megjelölését és tervezett időtartamát,  
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 a szüneteltetés megkezdéséig és a szüneteltetés időtartama alatt elvégzendő munkákat,  

 a munkák ütemezését és feltételeinek teljesítését, 

 a szüneteltetés környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát és figyelésének módját, valamint a 

külszín, a vizek, az ásványvagyon, a természeti értékek megóvására szolgáló műszaki-

biztonsági intézkedéseket, 

 a szüneteltetés időtartama alatt szükséges ellenőrzési rendet, 

 a művelés újbóli megindításának feltételeit, 

 a külön jogszabály szerinti térképeket, 

 a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének a Vhr. 29. § (5) bekezdés szerinti ellenjegyzését. 

A Bányavállalkozó a szüneteltetés indokaként a környezetvédelmi engedély érvényességi idejének 

lejártát jelölte meg, jelezve hogy a környezetvédelmi engedély felülvizsgálati eljárása már folyamatban 

volt tárgyi kérelem benyújtásának időpontjában.  

A Bányavállalkozó a határozat 1. pontja szerint a Bt. 30. § (1) és (4) bekezdés és a Vhr. 17. § (1) 

bekezdés figyelembevételével rendelkezett, és a Bányavállalkozó kérelmének megfelelően hagyta jóvá a 

műszaki üzemi tervet, figyelembe véve a kitermelés szüneteltetésének Bányavállalkozó általi 

indokolását.  

A Bányafelügyelet a 2. pontban a kieső bányajáradék pótlására a díjfizetési kötelezettséget a Bt. 30. § 

(3) bekezdés szerint állapította meg. A fizetendő díj kiszámítása az alábbi összefüggés alapján történt: 

   A szünetelést megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben az utolsó évre jóváhagyott kitermelési 

mennyiség a PBK/1013-10/2013. ikt. sz. határozat 1. pontja alapján 100 000 m
3
 homok.  

  A kitermelhető ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 20.) Korm. r. (továbbiakban: R.) figyelembe 

vételével: „Kavics” , kódszám új: 1460.  A R. alapján az ásványi nyersanyag fajlagos értéke: 1050 Ft/m
3
 

  Fizetendő bányajáradék a Bt. 20. § (3) bekezdés f) pontja szerint: fajlagos érték 5 %-a. 

  A Bt. 30. § (3) bekezdése szerinti korrekció: meghatározott bányajáradék 30 %-a. 

A fizetendő díj kiszámítása számszerűsítve: xxxx m
3
/év * 1050 Ft/m

3
 * 0,05 * 0,3 =xxxx Ft/év. 

A 3. pont szerintieket a Vhr. 4. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a Bányafelügyelet  

A 4. pont szerintieket a Bt. 27. § (1) és a Vhr. 14. § (1), (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a 

Bányafelügyelet. 

Az 5. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet I. fejezet alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 6. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 9. § (4) bekezdés alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet. 

A 7. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 6. § (2) és 8. § (4), (5) bekezdés alapján 

rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 8. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (11) bekezdései alapján járt el a 

Bányafelügyelet. 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) a rendelkező rész 9. 

pontjában rögzített HHI/5885-1/2015 nyt. számú végzését az alábbiakkal indokolta: 

„A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek 

honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, azért a 

megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. 

Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági 

eljárás megszűntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó 

előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének megbízott Jegyzője a 

Cs/721-4/2015. sz. szakhatósági hozzájárulásához indokolást nem fűzött.  

A Bányafelügyelet a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt a 

2015.09.02-án kelt PBK/2008-4/2015. sz., a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a 

2015.09.03-án kelt PBK/2008-6/2015. sz. átiratban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) 1. § (7) bekezdés 

figyelembe vételével tájékoztatta az eljárás megindulásáról a kérelem megküldésével. 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás során észrevételt, nyilatkozatot nem tett. 

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a szüneteltetési műszaki üzemi tervet a kérelem 

beérkezésekor hatályos Bt. 30. § (1) bekezdése alapján, a Vhr. 17. § (2) bekezdés figyelembe vételével 

hagyta jóvá. 

A Bányafelügyelet a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A Ket. 33/A. § (1) bekezdés 

szerint intézkedni nem kellett. 

A Bányafelügyelet a 22.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról VF1315-00129 számon számlát állított ki, 

amelyet a jelen határozat mellékleteként megküld a Bányavállalkozónak. A Bányafelügyelet az 

igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlánál figyelembe vette a tárgyévi felügyeleti díj fizetési 

kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9c) bekezdés szerint. 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította 

a Bányafelügyelet 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 

2. számú melléklet írja elő. 

A Bányafelügyelet a hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja alapján, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján állapította meg. 

 

Pécs, 2015. szeptember 21.           

 

dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 Radics Tibor   

 bányakapitány 

 

Kapják: 

1. Dráva Kavics és Beton Kft. 7615 Pécs 15. Pf.:9. 

2. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL, Budapest 1555 Budapest, Pf. 70. 

3. Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Csörnyeföldi Kirendeltségének Jegyzője 8873 

Csörnyeföld, Fő út. 8. 

4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. 
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5. Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8956. Páka, Petőfi út 1. 

6. Irattár 

 

Kapják e-úton tájékoztatásul: 

6. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

7. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 

Jogerőre emelkedésről tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap: 

1. Dráva Kavics és Beton Kft. 7615 Pécs 15. Pf.:9. 

2. Irattár 

 


