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Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a „Bonyhád I. — (agyagbánya) — agyag”
védnevű agyagbánya 2014-2017. évekre vonatkozó kitermelést szüneteltető műszaki üzemi tervét
az ÖKONT 2008 Környezetvédelmi Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.), mint Bányavállalkozó
számára, az alábbi feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A szüneteltetés 2017. dec. 31-ig tartó időtartama alatt a bányatelek területén, a Bonyhád
021/3 és 026 hrsz.-ú földrészleteken – az esetleges veszély- és kárelhárítás érdekében
szükséges tevékenységet leszámítva – ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység nem
végezhető.

2.

A szüneteltetés ideje alatt a kiesett bányajáradék pótlására a 2013.-évre jóváhagyott
kitermelési mennyiség (xxxx m3) értékének megfelelően megállapított xxxx Ft/év
bányajáradékot köteles a Bányavállalkozó arányosan bevallani és megfizetni a negyedéves
bevallás időpontjában.

3.

A szüneteltetés időtartama alatt is fennállnak a Bányavállalkozónak a bányajáradék
önbevallásra vonatkozó, jogszabályban előírt időszakos kötelezettségei.

4.

A bányában a kitermelési tevékenység csak az erre vonatkozóan kidolgozott, és a Bk. által
jóváhagyott jogerős és végrehajtható kitermelési Műszaki Üzemi Terv alapján indítható újra.

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 Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár,
tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó „Óvadéki Szerződés” biztosítékát, mely szerint

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kezelésében lévő elkülönített letéti számlára xxxx
Ft óvadéki összeget helyezett el, amelynek kizárólagos jogosítottja a Pécsi
Bányakapitányság.
9.

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 386-2/2014/02. ügyiratszámú
szakhatósági állásfoglalása szerint az eljárás helyi jelentőségű védett természeti területet
nem érint.

10. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 13801/2014.
ügyszámú, 53289/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a „Bonyhád I. —
(agyagbánya) — agyag” védnevű bányatelken üzemelő külszíni agyagbánya (KTJ száma:
101917930) 2014-2017. évi szüneteltetési műszaki üzemi tervéhez szakhatóságként
hozzájárult.
A szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb
jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
Az 1-10. pontokban rögzített rendelkezések teljesítésének végrehajtásáért felelős az ÖKONT 2008
Környezetvédelmi Kft.
A Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogyha jogszabályban, illetve hatósági döntésben
foglalt előírásokat megsértette a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes
magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a Bk. felhívja a
Bányavállalkozó figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával
kötelezi annak megszüntetésére. Amennyiben a Bányavállalkozó a Bk. figyelemfelhívása ellenére
továbbra is a jogszabályban vagy a műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban foglaltaktól
eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bk. 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 Bk.-nál 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.

INDOKOLÁS
Az ÖKONT 2008 Környezetvédelmi Kft. 2014.04.23-án iktatott megkeresésében a „Bonyhád I. —
(agyagbánya) — agyag” védnevű agyagbánya 2014-2017. évekre vonatkozó kitermelést
szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bk-tól.
A Bk. a műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelem
hiányos, ezért a PBK/1021-2/2014. számú végzésben hiánypótlásra szólította fel a
Bányavállalkozót:
1. A Bányavállalkozó a benyújtott dokumentációt egészítse ki:
 egy példány digitális formátumú melléklettel is, amely tartalmazza a bányamérés adatait és ezen
adatokból létrehozott bányatérképet,
 3 pld CD formátumú tervdokumentációval.
2. A Bk. felszólítja a Bányavállalkozót, hogy fizesse be a kitermelés szüneteltetésére vonatkozó
igazgatási szolgáltatásról kiállított VI1314-00057 számú számviteli bizonylat szerinti 22.000,- Ft
díjat. A Bk. az igazgatási szolgáltatásról kiállított számviteli bizonylatot mellékelve megküldi a
Bányavállalkozó részére.
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3. A Bk.-nak szakhatóságként be kell vonni az eljárásba a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőséget. A Bk. ezért kéri megfizetni az eljárásban előírt, a Dél-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség részére fizetendő, 28.000,- Ft szakhatósági
igazgatási szolgáltatási díjat a MÁK 10024003-01711837-00000000 számú számlájára, és a Bk. felé
igazolja a díj megfizetését.
A befizetési bizonylaton tűntesse fel a kérelem ügyiratszámát (PBK/1021/2014).

A Bk. a hiánypótlás 3. pontjában tévesen jelölte meg az ügyben illetékes Környezetvédelmi
Hatóságot, mert a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a
területileg illetékes Hatóság. A Bányavállalkozó a 2014. jún. 06-án kelt levelében kérte a tévesen
megfizetett igazgatási szolgáltatási díj átvezetését a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség részére.
A hiánypótlással kiegészített szüneteltetési műszaki üzemi terv a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (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,

a szüneteltetés megkezdéséig és a szüneteltetés időtartama alatt elvégzendő munkákat,

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 bányavállalkozót terhelő kötelezettségek fedezetéül szolgáló biztosítékra vonatkozó
ajánlatot,

a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet,

a külön jogszabály szerinti térképeket,

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

a szünetelés nem módosítja a 2180/6/2007. Bk. i. számú jogerős határozattal elfogadott
ingatlan- igénybevételi ütemtervet, ezért erről a Vhr. 14. § (1) bekezdés szerint nem
szükséges az ingatlantulajdonosokat kiértesíteni.
A Bányavállalkozó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette 22.000.- Ft összegben,
amelyről a Bk. VI1314-00057 számú számviteli bizonylatot állított ki. A Bányavállalkozó a
PBK/1021-5/2014. számú levélben igazolta a díj megfizetését.
A határozat rendelkező részének meghozatalánál a bányafelügyeleti megállapításokon kívül
figyelembe vette az általa, mint első fokú döntéshozó hatóság részéről megkért és beérkezett
szakhatósági állásfoglalásokat, a Bányavállalkozó által beterjesztett, a Bányavállalkozót terhelő
kötelezettségek pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatot.
A Kérelmező a szüneteltetés indokaként azt jelölte meg, hogy az építési munkák beszűkülése miatt
a tégla iránti kereslet is erősen lecsökkent. Az állami építkezések, útépítések is elkerülték a
környéket, ezért a korábbi Bányavállalkozónak is át kellett értékelni az üzletpolitikáját, csődbe
jutott. A kijelölt felszámoló befektetőt keresve találta meg a jelenlegi Bányavállalkozót, aki a Vhr.
17. § (1) bek. szerint 3 évig (a piac megismeréséig) szüneteltetni tervezi a bányát.
A Bk. a határozat 1. pontja szerint a Bt. 30. § (1) bekezdés figyelembevételével rendelkezett.
A rendelkezés 2. pontjában a Bk. a kieső bányajáradék pótlására állapított meg díjat a Vhr. 17. § (4)
bek. szerint.
A 3. pont szerintieket a Vhr. 4. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a Bk.
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A 4. pont szerintieket a Bt. 27. § (1) és a Vhr. 14. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a
Bk..
Az 5. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 3. fejezet alapján rendelkezett a Bk.
A 6. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 9. § (4) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.
A 7. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 6. § (2) és 8. § (4), (5) bekezdés alapján
rendelkezett a Bk.
A 8. pontban a Vhr. 25. § előírásai alapján rendelkezett a Bk.. A biztosítékadás módja – óvadék
adása – megfelel a Vhr. 25. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak.
A Bk. a határozat rendelkező részének meghozatalánál a bányafelügyeleti megállapításokon kívül
figyelembe vette az általa, mint első fokú döntéshozó hatóság részéről megkért és beérkezett
szakhatósági állásfoglalásokat, az alábbiak szerint:
A határozat 9. pontjában a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 386-2/2014/02.
ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását azzal indokolta, hogy a szakhatósági megkeresés
mellékleteként becsatolt adathordozón lévő műszaki tervdokumentáció alapján megállapította,
hogy: a nevezett agyagbánya területe Bonyhád Város Önkormányzata – módosított – 9/2004.
(VIII.27.) számú rendeletével kiadott Bonyhád Város Helyi Építésügyi Szabályzata és mellékletét
képező szabályozási terv szerint, K_b (bányaterületek) építési övezetbe van sorolva és helyi
jelentőségű védett természeti területet, nem érint.
A 10. pontban leírtakat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a
13801/2014. ügyszámú, 53289/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint
indokolta:
A Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) PBK/1021-4/2014. számú megkeresésében
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi (a továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági
állásfoglalását kérte az ÖKONT 2008 Környezetvédelmi Kft. részére a Bonyhád I. – agyag védnevű
bányatelken üzemelő külszíni bánya 2014-2017. évi kitermelés szüneteltetési műszaki üzemi terv
engedélyezéséhez.
A Bányakapitányság PBK/263-5/2014. számú határozatával hozzájárult a Bonyhád I. – agyag védnevű
bányatelek a bányászati jogának átruházásához. A Pannon Tégla Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
részére a 24156/2007. ügy- és 32808/2008. iktatószámú határozattal kiadott környezetvédelmi működési
engedély módosítása a Felügyelőségnél folyamatban van.
A 4452/28/2008. iktatószámú határozattal módosított bányatelek területe 12,9609 ha, alaplapja +130,00
mBf, fedőlapja +146,50 mBf szint.
Jelenleg sem a téglagyár, sem az agyagbánya nem működik, az Ügyfél előre láthatóan 2017. február 28ig a bánya szüneteltetését tervezi.
A szüneteltetés ellen sem környezetvédelmi, sem táj- és természetvédelmi szempontból nem emelünk
kifogást.
A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb költség nem merült fel.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 3059-1/2014/hhi. számú végzésével az elsőfokú
szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette. Indoklása szerint:
„A Pécsi Bányakapitányság PBK/1021-4/2014. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött "
Bonyhád I.- agyag " védnevű agyagbánya 2014-2017. évekre szóló kitermelést szüneteltető műszaki üzemi
terve tárgyában.
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek
honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés
szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a
szakhatósági eljárás megszüntetésének 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.
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó
előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 33. § (1) bek.
alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2014. ápr.
24-től - számított 21 napon belül kell meghozni a határozatot. A hiánypótlás 2014. ápr.. 25-től 2014.
máj. 06-ig és 2014. júl. 11-től 2014. júl. 18-ig tartó ideje valamint szakhatóság eljárásának 2014.
máj. 06-tól 2014. júl. 18-ig tartó ideje nem számít az ügyintézés idejébe, ezért a tárgyi ügyben a
meghatározott határidő: 2014. aug. 06.
A Bk. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 94/A. § (1) bek. 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.
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1), 99.§ (1), 102.§ (1) bekezdésekben előírtak alapján, a
72.§ (1) da) szerint biztosította.
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 Bk. a hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja alapján, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján állapította meg.
Pécs, 2014. július 21.
dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1. ÖKONT 2008 Környezetvédelmi Kft., 1184 Budapest, Lakatos út 61-63.
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.25.
3. Irattár

Hivatali kapun keresztül kapják:
1. Bonyhád Város Jegyzője, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
2. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.
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