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Ikt. szám: PBK/2948-13/2015 Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása 

Üi: Kusz Lajos (kusz.lajos@baranya.gov.hu)  2016. február 17-én jogerőre emelkedett. 

H A T Á R O Z A T 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Tevel I.- Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bánya 

2016 - 2025. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervét Dr. Klinger Ádám András egyéni 

vállalkozó (xxxx; a továbbiakban: Bányavállalkozó) számára 2025. december 31-ig tartó érvényességi 

idővel, az alábbi feltételekkel 

jóváhagyja. 

1. A kitermelési tevékenység a Pécsi Bányakapitányság által a 672/1996/3 ikt. számú határozattal 

megállapított „Tevel I.- Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelken, Tevel külterületén a 

07/1 hrsz., és 07/3 hrsz.-ú ingatlanokon történhet.   

 A kitermelésre kerülő ásványi nyersagyag legnagyobb mennyisége: xxxx m
3
/év. 

 Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 %, 

 Engedélyezett termelvény veszteség:  0 %. 

2.  A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. 

(III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint: 

 az 5. Törmelékes üledékes kőzetek főcsoportú, 1. agyag csoportú, 9. képlékeny agyag 

II. alcsoportba tartozó, 1419 kódszámú haszonanyag; 

  A tervezett termelési kapacitás: 

Időszak Tervezett kitermelés [ m
3
 ] 

2016. év xxxx 

2017. év xxxx 

2018. év xxxx 

2019. év xxxx 

2020. év xxxx 

2021. év xxxx 

2022. év xxxx 
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2023. év xxxx 

2024. év xxxx 

2025. év xxxx 

Összesen: xxxx 

 

3. A bányaművelés során  

 a fejtési rézsű dőlésszöge: 60  

 a művelési szintek megengedett magassága: 6 m 

A tájrendezési végrézsűk kialakítása során 

 a végrézsűk kialakítandó generál-rézsűszöge legfeljebb: 26 

4. A jóváhagyott Műszaki Üzemi Tervtől – a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyon-

gazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel 

kapcsolatban – eltérni csak a Bányafelügyeletnek az érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló 

jóváhagyásával szabad. 

5. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba 

venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására 

kiadott dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés 

illetve villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell 

őriznie. 

6. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által 

művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a 

Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja. 

7. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban 

együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A jelenlegi tervciklusban továbbra is az eddigi üzemeltetést végző 

KÉZMŰVESTÉGLA Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7181 Tevel, Téglagyári út 437.) lesz 

megbízva a bányászati tevékenységek végzésével. A tevékenység végzésére az a vállalkozó 

jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel 

rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a 

Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység 

végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) 

igénybevételét, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó 

köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a 

megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló 

felelősségét.  

8. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét; 
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 a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását); 

 a tevékenység helyét; 

 az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét: 

 a vállalkozó 7. pont szerinti alkalmasságának igazolását. 

9. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni 

tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, 

időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti 

körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg 

kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető 

elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet. 

10. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, 

illetve kivizsgálása során a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzat 

szerint kell eljárni. 

11. A bányában ebben a ciklusban a tájrendezési terv szerint rekultivációs tevékenységet nem kell 

végezni, az agyagbánya jóváhagyott újrahasznosítási célja szabadidős sportpályák létesítése.  

12. A Bányafelügyelet a „Tevel I.- Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelek 

vonatkozásában: 

- Erős Pál mezőgazdasági gépüzemeltetési technikus (7181 Tevel, Petőfi u. 109.) felelős műszaki 

vezetőként történő alkalmazását továbbra is jóváhagyja (1985-óta folyamatosan), 

- Schaller Károly okleveles bányamérnök (7623 Pécs, Rét u. 13.) felelős műszaki vezető 

helyettesként történő alkalmazását jóváhagyja. 

13. A bányaüzemben a bányászati hulladékkezelést a kitermelési műszaki üzemi terv 10. sz. melléklete 

szerint lehet végezni. 

- A „Tevel I.- Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelken jelenleg bányászati 

hulladékkezelő létesítmény nincs, így abban jelenleg tárolt anyag sincs. 

- A tárgyi tervciklusban hulladék termelő tevékenység illetve hulladék kezelés nem tervezett és 

nem engedélyezett.  

- A 2020. évben letakarításra tervezett xxxx m
3
 fedőréteg anyagát a bányatelek ÉK-i oldalán kell 

elhelyezni, és a MÜT III.2.1. fejezetének megfelelően tájrendezésre kell felhasználni. 

- Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet legalább ötévenként felül kell 

vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását 

kezdeményezni. 

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

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

tervciklusbeli legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költségek fedezetére a 

Bányavállalkozó xxxx Ft, azaz xxxx forint értékű óvadékot ajánl fel, összegét a Baranya Megyei 

Kormányhivatal letéti számláján helyezi el. 
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15. A Bányavállalkozó köteles az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül kezdeményezni a Bányafelügyeletnél. 

16. A hatósági teljesítési letétbe helyezés érdekében az óvadéki szerződés aláírását követő 5 napon 

belül a Bányavállalkozónak be kell benyújtani a Bányafelügyelethez a xxxx Ft, azaz xxxx forint 

biztosítéki összeg befizetését igazoló bizonylatot. A bányászati tevékenységet megkezdeni csak a 

biztosítékadási kötelezettség teljesítése után lehet. 

17. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok 

mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. 

Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget, 

ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, 

meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra 

került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve 

hasznosított része) is tartalmaznia kell. 

18. A Bányavállalkozó köteles a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között kiegészített 

bányaművelési térképet, az előállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban 

elkészített koordinátajegyzéket minden év április 20-ig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak 

digitális és papír alapon megküldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével. 

19. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg 

megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó 

a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a 

jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett 

teljesítési idő felével meghosszabbítható a Bányavállalkozó kérelmére. Az éves felülvizsgálat során 

vizsgálni kell a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) 

pénzügyi fedezetére rendelkezésre álló összeg nagyságát és elégtelensége esetén új ajánlatot kell 

tenni. 

20. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a biztonsági szabályzatokban 

(KBBSZ, Általános Bányabiztonsági Szabályzat, bányatérképek méretarányára és tartalmára 

vonatkozó Biztonsági Szabályzat, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági 

Szabályzat) foglalt előírásokat. 

21. A Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság az 1530-

2/2015. iktatószámú végzésben a kitermelési Műszaki Üzemi Tervre vonatkozó szakhatósági 

hozzájárulást megadta. 

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

honvédelmi szakhatóság a HHI/8043-1/2015 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a 

szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. 

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést 

és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció 

megküldését követően lehet megkezdeni. 
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A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb 

jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek 

teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a 

figyelmet a jogsértésre és legalább 20 napos határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.  

Amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki 

Üzemi Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így 

szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 

10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja. 

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 19.000.- Ft. A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj 

megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

10032000-01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell 

tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A053 számú kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz 

átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi 

bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni.  

I N D O K O L Á S  

A Bányafelügyelet Dr. Klinger Ádám András (xxxx), mint Bányavállalkozó 2015. 11. 19-én érkezett 

kérelmére a „Tevel I. (Téglagyári agyagbánya) – agyag” védnevű agyagbánya 2016 - 2025. évekre 

vonatkozó műszaki üzemi tervének jóváhagyási eljárása ügyében folytat eljárást. 

A Bányafelügyelet a beterjesztett Műszaki Üzemi Terv dokumentáció felülvizsgálatát követően a 

PBK/2948-2/2015. ikt. számú végzésben értesítette az ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint 

felszólította a Bányavállalkozót az eljárási díj megfizetésére. 

A Bányafelügyelet megvizsgálta a kérelmet és az annak mellékleteként becsatolt műszaki üzemi 

tervdokumentációt valamint a mellékelt bányaművelési térképet. A műszaki üzemi tervdokumentáció 

felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg. 

 A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 13. § 

(3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes 

intézkedéseket nem tartalmaz.  

 Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével.  

 Az igénybevételre tervezett ingatlan tulajdonjogi helyzetét, az ingatlantulajdonosok ingatlan 

igénybevételi hozzájárulását ismertette az engedélyezési dokumentáció.  
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 A tervben meghatározásra került a szkréper – földtológép - jövesztő – homlokrakodó géppel történő 

kitermelés technológiája. 

 A terv tartalmazza a fő bányaveszélyek ismertetését és az elhárításukra tett intézkedéseket.  

 A Bányavállalkozó védő - ill. határpillér gyengítését vagy lefejtését nem tervezte, a tervciklusban 

nem végez rekultivációs tevékenységet. A teljes körű tájrendezést és rekultiválást az 

ásványvagyonnak az alaplapig történő lefejtését követően kell elvégezni. 

  

 A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények 

a kitermelést nem akadályozzák. 

 A Bányafelügyelet belföldi jogsegélyben ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség 

teljesítésével, az esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, 

és megállapította, hogy a 2016. január 9-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs 

tartozása.  

 A Bányafelügyelet a kérelem és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

Bányavállalkozó a Völgység - Hegyhát Takarékszövetkezetnél elhelyezett, 2015. 12. 31-ig érvényes 

banki letéttel rendelkezett a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek biztosítékaként. 

 A Bányavállalkozó megfelelő költségtervet terjesztett be az őt terhelő kötelezettségek (tájrendezés, 

bányakár) teljesítésére és nyilatkozott, hogy a meglévő Fedezetigazolás biztosítékadási mód helyett 

a hatályos jogszabálynak megfelelő bankgarancia biztosítékot nyújt be a Bányafelügyelet részére. 

Az engedélyezési eljárás indításáról a bányafelügyelet 2015. 11. 23-án értesítette az érintett ügyfeleket 

és egyben a számla megküldésével felszólította a Bányavállalkozót az eljárási díj megfizetésére. A 

befizetés igazolására történő felszólításnak a Bányavállalkozó 2016. 01. 27-én tett eleget. 

A Bányafelügyelet a beterjesztett műszaki üzemi terv dokumentáció felülvizsgálata során azt állapította 

meg, hogy a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek biztosítékadására tett javaslat nem elfogadható, 

ezért a PBK/2948-3/2015. ikt. számú végzésben hiánypótlásra hívott fel az alábbiak szerint: 

A Bányafelügyelet felszólítja a kérelmezőt, hogy a 2015. 12. 31-én lejáró Fedezetigazolás helyett a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) végrehajtását szabályozó 

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 25. § (7) bekezdésében foglalt 

előírásoknak megfelelően biztosítsa és igazolja a Bányafelügyelet részére a Bányavállalkozót 

terhelő kötelezettségek biztosítékát. 

A Vhr. 25. § (11) bekezdése szerint a (7) bekezdésben meghatározott biztosítékként hitelintézettel 

vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás - garanciaszerződés, garanciavállaló 

nyilatkozat, biztosítási szerződés alapján kiállított, garanciát tartalmazó biztosítói kötelezvény, 

hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége -, zálogjog, óvadék vagy … 

szolgálhat. 

A Bányafelügyelet a hiánypótlás teljesítésére 15 nap határidőt biztosított. 
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) 

bekezdése alapján a Bányafelügyelet 2015. 11. 26-án a PBK/2948-5/2015. ikt. számú végzésben 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóságok 

nyilatkozatát, a műszaki üzemi terv dokumentáció megküldésével.  

A kitermelési tevékenység engedélyezése tárgyában, a szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény 

megadása céljából a Bányafelügyelet a PBK/2948-4/2015. ikt. számú végzésben a műszaki üzemi terv 

dokumentáció megküldésével kereste meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát.  

A Bányafelügyelet a kitermelési műszaki üzemi terv engedélyezési eljárásról a PBK/2948-11/2015. ikt. 

számú levélben értesítette a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályt. A Környezetvédelmi Hatóság a határozat meghozatalának időpontjáig nem válaszolt a 

Bányafelügyelet tájékoztatására. 

 

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

beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá. 

A határozat 1. pontjában a Bt. 26. § (1) alapján, a 2., 3. pontjaiban pedig a Vhr. 13. § (3) b) ill. h) pontok 

előírásaira tekintettel írt elő technológiai és biztonságtechnikai feltételeket a Bányafelügyelet. 

A határozat 4. pontja szerint a Vhr. 15. § előírására tekintettel rendelkezett a Bányafelügyelet. 

Az 5. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.) 

NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1) - (3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet. 

A 6. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a 

Bányafelügyelet. 

A 7., 8. pont szerint a Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a 

Bányafelügyelet. 

A 9. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3) 

bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A határozat 10. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.  

A 11. pontban foglaltakról a Bt. 36. § (1) és (2) bekezdései alapján, 

a 12. pont szerint pedig a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről 

szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 8. § előírásai figyelembe vételével rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A rendelkező rész 13. pontjában a bányászati hulladékgazdálkodási tervet a Vhr. 13. § (3) bek. i) pontja 

és a 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. § (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására. 

A 14-16. pontok szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (13) bekezdései alapján járt el a 

Bányafelügyelet. 

A rendelkező rész 14., 15. és 16. pontjának indokolása: 
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A bányavállalkozó a Vhr. 25. § (5) bekezdés előírásának megfelelően a kérelemhez hiánypótlás keretében 2016. 

01. 28-án mellékelte a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékadás módjára 

vonatkozó ajánlatát. Az ajánlatában benyújtott költségterv alapján a Bányafelügyelet megfelelőnek találta a 

biztosíték összegét. A biztosítékadás módja – óvadék – megfelel a Vhr. 25. § (11) bekezdésének. A bányászati 

tevékenység felfüggesztése a Bt. 41. § (7b) bekezdése ad lehetőséget. 

A rendelkező rész 17. pontjában leírtakat a Bt. 25. § (2a) bekezdésében és a Vhr. 9. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, 

a 18. pontjában a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról 

szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése alapján írt elő kötelezést a Bányafelügyelet. 

A határozat 19. pontjában a Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján, 

a 20. pontjában a Bt. 27. § (2) bekezdése, illetve a Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján rendelkezett. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) 

bekezdése alapján a Bányafelügyelet megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóságok nyilatkozatát, a 

műszaki üzemi terv dokumentáció megküldésével. A beérkezett szakhatósági állásfoglalási feltételt, az 

alábbiak szerint vette figyelembe: 

A rendelkezés 21. pontja szerinti, a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi 

természetvédelmi hatóság az 1530-2/2015. iktatószámú végzésének indoklása:  

Megállapítást nyert, hogy a bányászati tevékenyég folytatása a Tevel külterület 07/1 és 07/3 

ingatlanokon történik, mely tevékenység folytatása nem ellentétes a Tevel Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének helyi építési szabályozásáról szóló 6/2009. (V.29.) önkormányzati 

rendeletével, természetvédelmi területet nem érint, a településrendezési és fejlesztési tervekkel 

összhangban van, ezért a bányászati tevékenység folytatásának akadálya nincs.  

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 

22. pontjában rögzített, HHI/8043-1/2015 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. 

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

beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá. 

A Bányafelügyelet a Ket. 134. § d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta 

szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező 

részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti. 
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A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította 

a Bányafelügyelet. 

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

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

rendelet 4. § (1) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet. 

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

rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, 2016. január 28. 
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