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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az Ormosszén szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. (3526
Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. em. 3.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a jogosultságában
álló „Bátonyterenye I. - riolittufa” védnevű bányatelek bányaüzemére vonatkozó, 2017-2018. évekre
szóló szüneteltetési műszaki üzemi tervét (MÜT) 2018. december 31-ig
jóváhagyja
az alábbiak szerint.
1.

Az engedélyezett tervtől eltérni csak ezen határozat módosítása alapján lehet, melyet a
Bányafelügyeletnél kell kérelmezni.

2.

A bányaüzem lehatárolása:
Töréspont

EOV X (m)

EOV Y (m)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

297107,16
296978,18
296884,18
296754,17
296659,14
296580,08
296532,03
296404,04
296462,10
296548,16
296676,20
296839,21
297004,22
297128,20

710758,46
710698,43
710713,40
710756,36
710888,33
711087,30
711271,27
711259,24
711042,27
710828,31
710647,35
710590,40
710569,44
710627,47

Az üzemterülettel érintett ingatlan helyrajzi száma: Bátonyterenye 0195/2; 0195/22; 0195/33;
0195/34; 0195/4; 0196; 0196/2; 0197/4; 0197/5; 0197/6; 0197/7; 0197/9 hrsz., az üzemterület
megegyezik a bányatelek területével.
3.

A műszaki üzemi terv alapján nem termelhető ki ásványi nyersanyag a tervidőszakban.

4.

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok
megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810
E-mail: banyafelugyelet@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű biztosíték adásról rendelkezik, amelyet a
Bányavállalkozó óvadéki letét formájában ajánlott fel. Az óvadéki szerződést jelen határozat
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül 5 példányban be kell nyújtani a
Bányafelügyelethez. Az xxxx Ft-ot, a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-0029967120000002 számú számlájára kell befizetni. Az óvadéki szerződés aláírását követő 5 napon
belül átvevő köteles benyújtani a Bányafelügyelethez a biztosítéki összeg befizetését igazoló
bizonylatot.
5.

A Bányafelügyelet a szünetelés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési
kötelezettséget állapít meg, melynek mértéke az alábbi képlettel számítandó:
K = Q x F x Jm x Dm
ahol:
•

Q = az előző tervidőszak utolsó évére jóváhagyott ásványi nyersanyag kitermelés

mennyisége m3-ben
•

F = ásványi nyersanyag fajlagos értéke Ft/m3-ben

•

Jm = a bányajáradék %-os mértéke

•

Dm = a bányajáradék pótlására megállapított díj %-os mértéke

A hatályos jogszabályok alapján a fenti képlettel számított díjfizetési kötelezettség:
xxxx Ft/negyedév.
A díjfizetési kötelezettséget jelen határozat jogerőre emelkedéséttől kezdődően, a tárgyév
minden negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni. Amennyiben nem teljes
negyedéves időszakra vonatkozóan kell a díjat megfizetni, a fizetendő díjat a következő képlet
alapján kell kiszámítani:
A negyedév fizetési kötelezettséggel érintett napjainak száma/negyedév összes napjainak
száma x xxxx Ft.
A kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettséget a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék befizetés”
elnevezésű számlára kell teljesíteni.
6.

A „Bátonyterenye I. - riolittufa” védnevű bányatelken működő bányaüzem felelős műszaki
vezetője felel a Bt. 27. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, a műszaki előírások és
bányabiztonsági szabályok bányaüzemben történő végrehajtásáért, valamint megtartásuk
ellenőrzéséért.

7.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 22 000 Ft.

A szüneteltetés időszaka alatt a 0197/4 hrsz-ú ingatlan b és c jelű alrészletén a Bányavállalkozó
köteles ellátni a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerinti károsítók
elleni védekezési kötelezettségeket.
Amennyiben a Bányavállalkozó a szüneteltetés alatt olyan tevékenységet kíván folytatni, amely a
Bátonyterenye 0197/4 hrsz-ú ingatlan igénybevételével jár, annak megkezdése előtt egyeztetni
köteles az Ipoly Erdő Zrt-vel.
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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
Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat
(11.000,- Ft) kell befizetni. A befizetésen „A0340” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a
fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó a „Bátonyterenye I. - riolittufa” védnevű bányatelek bányaüzemének műszaki üzemi
terv szüneteltetése ügyében 2016. október 15-én kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez.
A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. §
(2) bekezdése szerint 2016. október 19-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.
Az eljárás ideje alatt az Ipoly Erdő Zrt. az alábbi nyilatkozatot küldte a Bányafelügyelet részére:
„A bányatelek érinti az Ipoly Erdő Zrt. vagyonkezelésében lévő Bátonyterenye 0197/4 hrsz-ú ingatlant,
ezért szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása során kérjük annak előírását, hogy a
szüneteltetés időszaka alatt a megnevezett ingatlan b és c jelű alrészletén a bányászatra jogosult
köteles ellátni a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerinti károsítók
elleni védekezési kötelezettségeket. Amennyiben a Bányavállalkozó a szüneteltetés alatt - a
kitermelés kivételével - olyan tevékenységet kíván folytatni, amely a Bátonyterenye 0197/4 hrsz-ú
Ingatlan igénybe vételével jár, annak megkezdése előtt egyeztetni szükséges az Ipoly Erdő Zrt - vel.”
A Bányafelügyelet 2016. október 19-én kelt végzésében felszólította a Bányavállalkozót az eljárás
igazgatási szolgáltatási díjának befizetésére. A Bányavállalkozó 2016. október 26-án igazolta a
befizetést.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) Járadékbevételi Osztály 2016.
október 24-én kelt végzésében kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj és felügyeleti
díjtartozást állapított meg. A Bányafelügyelet 2016. október 25-én kelt végzésében felszólította a
Bányavállalkozót a fent említett díjtartozás befizetésére. Az MBFH 2016. november 28-án érkezett
levelében igazolta a befizetést a Bányavállalkozó részéről.
A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2016. november 28-án kelt
végzésében hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2016.
december 15-én teljesült.

A Bányafelügyelet döntésének rendelkezéseit az alábbiak indokolják:
1) A Bt. 5. § (3) bekezdésében és a Vhr. 15. §-ban foglaltak alapján.
2) Az előírást Vhr. 14. § (2) bekezdés a) és e) pontok valamint a MÜT műszaki leírás indokolják.
3) Az előírást a MÜT műszaki leírás támasztja alá.
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4) A Bt. 41. § (7) bekezdése, valamint a Vhr. 25. § (5) és (7) bekezdése rendelkezik a
bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságáról és
teljesítésének módjáról. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosíték ajánlatát vette
figyelembe.
5) A kieső bányajáradék pótlására a Bt. 30. § (2) bekezdése rendelkezik. A díj számításának
módjára vonatkozó rendelkezés a Bt. 20. § (3) bekezdés f) ponton és a Bt. végrehajtására
kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § (5) és (8) bekezdésén alapul. A díj
mértékét a Bányafelügyelet a Bt. 30. § (3) bekezdése alapján határozta meg a következők
szerint:
A Bányafelügyelet nyilvántartásában nem lelhető fel az előző tervidőszak kitermelési műszaki
üzemi terve, ezért a kieső bányajáradék pótlására a bányavállalkozó által bevallott, utolsó
évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiséget figyelembe véve állapít meg díjfizetési
kötelezettséget. „Zeolitos riolittufa” ásványi nyersanyag legutolsó, bevallott kitermelt
3
mennyisége xxxx m /év volt. A Bányafelügyelet ezt a mennyiséget vette alapul.
Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az
értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. Korm. rendelet 1. melléklete
3
alapján a „5900” kódszámú „zeolitos riolittufa” fajlagos értéke 3700 Ft/m , a bányajáradék
mértéke 5 %, a Bt. 30. § (3) bekezdés szerinti mérték 30 %. A díj fizetési kötelezettség
megállapításának célja, hogy az állam számára bevételt biztosítva ne tegye érdekelté a
bányavállalkozót a kitermelés indokolatlan szüneteltetésében.
3

3

A számított díj: xxxx m x 3700 Ft/m x 0,05 x 0,3 = xxxx Ft/év, amely negyedévenként az
54/2008. Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés j) pontja alapján ezer forintra kerekítve: xxxx Ft.
6) A rendelkezést a Bt. 28. § (5) bekezdése támasztja alá.
7) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 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. számú és 2. számú melléklete
tartalmazza.

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék
pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt
fent.
Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek
beszerzése alól.
A Bányafelügyelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatosan felhívja a figyelmet az alábbi
jogszabályi előírásokra:
A bányavállalkozó tevékenységét a Bt. 2. §-ban előírt követelmények teljesítésével és a Bt. III.
Részben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni (Bt. 7. § (1) bekezdés).
Ennek keretében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993.
(XII. 26.) MüM rendelet, valamint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (KBBSz) vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.
A Bányafelügyelet a jogszabályi feltételeket kielégítő kérelmet elbírálva, a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. §
(1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet írja elő.
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A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete
állapítja meg.
Budapest, 2016. december 15.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet végzését az alábbiakkal közli postai kézbesítés útján tértivevénnyel:
1) Ormosszén szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt. 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104.
2) Bátonyterenye Város Önkormányzata, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
3) ÉMÁSZ Hálózati Kft., 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
4) André László Sándor, xxxx
5) André László Sándorné, xxxx
6) Horváth Attila, xxxx
7) Divéki Józsefné, xxxx
8) Márkus Istvánné, xxxx
9) Dr. Tresó András, xxxx
10) Dr. Pók Tibor József, xxxx
11) Holecz Balázs, xxxx
12) Ipolyvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinkszky út 10.
13) Balázs Bertold, xxxx
14) Csikós Anett, xxxx
15) Sipos Gusztáv, xxxx
16) Szikora Tamás xxxx
17) Irattár
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