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HATÁROZAT 

 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) 
a Magyar Földgáztároló Zrt, mint Bányavállalkozó által üzemeltetett Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló 
Bányaüzem 2018. évre szóló Műszaki Üzemi Tervét az alábbi kikötésekkel 

jóváhagyja. 

1. A Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló működési területén bevezetésre került 4/2001. (II.23.) GM 
rendelet szerinti Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszert az érintett idegen 
vállalkozókkal, cégekkel ismertetni kell. 

2.  Amennyiben bányászati tevékenységhez a Magyar Földgáztároló Zrt. szerződés alapján idegen 
vállalkozót igénybe vesz, akkor a vállalkozónak a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai 
képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel kell rendelkeznie. A vállalkozó, valamint 
az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a 
Bányafelügyelet be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell 

a) a bányavállalkozó megnevezését, székhelyét, 
b) a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését vagy leírását, 
c) a tevékenység végzésének helyét, 
d) az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét és 
e) a vállalkozó alkalmasságának igazolását.  

3. A Bányafelügyelet elfogadja a Magyar Földgáztároló Zrt.-nek a bányászati tevékenységével 
összefüggésben keletkezett - költségtervvel alátámasztott - a tárgyi Gáztároló vonatkozásában a 
Bányavállalkozót terhelő valamennyi, a teljes felszámolást, rekultivációt magában foglaló kötelezettség 
nagyságát, amely 2016. évi bázisáron xxxx azaz xxxx forint. 

4.  Az tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 
Bányafelügyeletnek, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak, valamint, ha a súlyos üzemzavar 
vagy súlyos baleset vízbetörés vagy bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az 
üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a környezetkárosodás védett 
természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére kell is meg kell tenni. A szóbeli bejelentést az 
engedélyesnek a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való 
tudomásszerzéstől számított 2 órán belül meg kell tennie. 

5.   A Bányafelügyelet a Műszaki Üzemi Terv részét képező a tevékenységhez kapcsolódó Bányászati 
Hulladékgazdálkodási Tervet jóváhagyja. A beterjesztett terv szerint a tervidőszak alatt kútmunkálatot 
nem terveznek, ezért fúróiszap nem keletkezik. A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét 
arra, hogy amennyiben nem tervezett havária jellegű kútmunkálatra kerülne sor, úgy a keletkező 
fúróiszapot, mint bányászati hulladékot saját működési engedéllyel rendelkező bányászati 
hulladékkezelő létesítménybe, vagy idegen cégek által működtetett lerakóba kell elhelyezni. 

 
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz 
(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.  
A fellebbezés igazgatás-szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban irányadó igazgatási szolgáltatási díj 50%-a 
(jelen esetben 34.000,-Ft.) amelyet előre, a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni. A fellebbezés 
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igazgatási szolgáltatási díja fizetésének megtörténtét az ügyfélnek a postai készpénz-átutalási megbízás 
igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a 
továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell a Bányafelügyelet felé igazolnia. A befizetési bizonylaton a 
kérelem iktatószámát és az igazgatási szolgáltatás kódszámát (A0320) is szerepeltetni kell. A fellebbezés 
igazgatási szolgáltatási díját – banki átutalás esetén - a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni. 

I n d o k o l á s 

 

A Magyar Földgáztároló Zrt. a Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló Műszaki Üzemi Terv-re vonatkozóan 
2017. október 27.-én jóváhagyási kérelmet terjesztette be a Bányafelügyeletre. A kérelem és mellékletei 
alapján megállapítható hogy a gáztároló üzemeltetését a Magyar Földgáztároló Zrt. mint Bányavállalkozó 
végzi. 

A Bányafelügyelet PBK/2565-2/2017. számú végzésével 2017. október 27-án megkereste a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálatot, valamint az érintett kormányhivatalokat hogy a „Bányavállalkozó 
hiánytalanul teljesítette-e bányajáradék bevallási- és befizetési kötelezettségét, illetve van-e bírság, illetve 
felügyeleti díj tartozása”. A nemleges válasz 2017. november 13-án érkezett meg. 

A Bányafelügyelet 2017. október 31-én PBK/2565-4/2017. levelével a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) 
bekezdésének figyelembe vételével értesítette az érintett környezetvédelmi hatóságot az engedélyezési 
dokumentáció megküldésével az eljárás megindításáról. A bányaüzem a tevékenységéhez rendelkezik 
egységes környezethasználati engedéllyel, amelynek száma 231-1/12/2014.I., amely VA/KTF01/2011-
9/2016. számú határozattal módosítva lett. 
Az eljárás során a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. 3. melléklete 
alapján szakhatóság bevonására nem került sor. 
A tevékenység új idegen ingatlant nem érint, ezért ügyfelek értesítését a Bányafelügyelet mellőzte. 
A 1. számú pontban a Bányafelügyelet előírást a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 40. § (2) 
bekezdésében rögzítettek alapján tette. 
A 2. számú pontban rögzített előírást az 1993.évi XLVIII. törvény 43.§. valamint a 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
21.§-ában előírtak alapján rendelte el a Bányafelügyelet. 
A 3. számú pontban a Bányafelügyelet elfogadja a 1993.évi XLVIII. törvény 41.§ (7) és a 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 25/A. §. alapján a bányászati tevékenységével összefüggésben a bányavállalkozót terhelő 
kötelezettségekkel kapcsolatos költségtervet. A kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló 
biztosítékadási ajánlat a 1993.évi XLVIII. törvény 41. § (7a) bekezdése szerint államot terhelő tájrendezési 
kötelezettség eseté nem írható elő, mert az FGT Zrt. tisztán állami tulajdonú. 
A 4. számú pontban az előírást a Bányafelügyelet a tevékenység során bekövetkezett súlyos bányászati 
üzemzavar, súlyos bányászati munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló 9/2013. (III. 
22.) NFM rendelet alapján írta elő. 
A 5. számú pontban a Bányafelügyelet elfogadta a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) 
GKM rendelet 4.§-ában előírt bányászati hulladék-gazdálkodási tervet. 
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási 
szolgáltatási díját az 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján állapította meg. 
A Bányafelügyelet illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) 
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklete határozza meg. 
A Bányafelügyelet a határozatát 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3) bek-ben meghatározott hatáskörében 
adta ki. 
 
Pécs, 2017. november 13. 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 
    Kormos Károly 
    bányakapitány 

Kapják: 
1. Magyar Földgáztároló Zrt.1138 Budapest Váci út. 144.-150. 
2. Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló 8946 Pusztaederics, Gáztároló u. 1.   
3. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (zoldhatosag@zala.gov.hu) e-mailon 
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vas.mki@katved.gov.hu) e-mailon 
5. Irattár 

mailto:zoldhatosag@zala.gov.hu
mailto:vas.mki@katved.gov.hu

