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Ikt.sz.: PBK/1128- 9/2013.
2013. szeptember 28-án jogerőre emelkedett
Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225,  lajos.kusz@mbfh.hu)
Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) mint Bányavállalkozó
számára a „Somogysámson I. – agyag” védnevű bányatelken működő bánya
kitermelési műszaki üzemi tervének módosítása 2013-2014. évekre

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a „Somogysámson I. – agyag” védnevű
bányatelken működő bányára 2013 – 2014. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv
hosszabbítási kérelmet az alábbi feltételek, rendelkezések előírásával
jóváhagyja.
1.

A tervciklusban a kitermelési tevékenység a Bk. 146/1997/8. ikt. számú határozatával
megállapított „Somogysámson I. – agyag” védnevű bányatelken, a Somogysámson
023/6 hrsz-ú ingatlan kitermelésre tervezett igénybevételével, a PBK/4967-1/2010.
iktatószámú tervdokumentációban foglaltak szerint történhet.


Kitermelhető haszonanyag (agyag) legnagyobb mennyisége: xxxx [m3/év],



A letakarításra kerülő meddő mennyisége:



Engedélyezett ásványvagyon veszteség:

0%



Engedélyezett termelvény veszteség:

0 %.

xxxx [m3/év],

2.

A Bk. az előző tervciklusra érvényes műszaki üzemi terv (továbbiakban: MÜT)
teljesítési határidejét egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével
2014. november 03-ig tartó érvényességi idővel meghosszabbítja.

3.

A kitermelési műszaki üzemi terv érvényességi idejének módosítása a bányászati
tevékenység folytatásának egyéb – a 4967-14/2010. Bk-i iktatószám alatt engedélyezett
jogerős határozat - feltételeit nem érinti, azokat változatlanul érvényben lévőnek kell
tekinteni.

A Bk. 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,


a kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az
egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól,



a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének elmaradása esetén, ha az a
Bányavállalkozónak felróható, eljárási bírságot szabhat ki, amelynek összege
1.000.000.- Ft, azaz egymillió forintig terjedhet. Amennyiben a Bányavállalkozó a Bk.
figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben 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.
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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 43. 000.- Ft.
A Wienerberger Téglaipari Zrt. mint felügyeleti díj fizetésére kötelezett bányavállalkozó a
tárgyévre befizetett felügyeleti díj mértékéig mentesül a fellebbezés díjának fizetési
kötelezettsége alól.

INDOKOLÁS
A Wienerberger Téglaipari Zrt., mint a „Somogysámson I. – agyag” védnevű bányatelek
bányászati jogosítottja 2013. május 16-án iktatott megkeresésében az agyagbánya 2013. 07.
29-ig jóváhagyott műszaki üzemi terv érvényességi idejének 2015. évig történő
meghosszabbítását (módosítását) kérte.
A Bk. a műszaki üzemi terv meghosszabbítási kérelem felülvizsgálata során az alábbiakat
állapította meg:
 A tárgyi bányaüzem 4967-14/2010. Bk.-i számú kitermelési műszaki üzemi terv határozat
14. pontja szerint: ha 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.


Az érvényességi idő módosítása nem ellentétes a kitermelési műszaki üzemi terv
engedélyezési eljárás során a hatóságok által adott szakhatósági feltételekben
megfogalmazottakkal. Az érvényességi idő módosításán kívül a Bányavállalkozó egyéb,
más hatóság hatáskörét érintő változtatást nem tervezett, ezért – figyelembe véve a
203/1998. (XII.19.) Korm. rend. 15.§-ban leírtakat is - a Bk. más hatóságot nem vont be
szakhatóságként az eljárásba.



A Bk. megállapította, hogy a bánya 5538/13/2005. számon (NYDKÖF) jóváhagyott
környezetvédelmi engedélye 2013. július 29-én lejárt. A Bányavállalkozó a hosszabbítási
kérelmében jelezte, hogy az új környezetvédelmi engedély határozatot a MÜT
érvényességének leteltéig meg fogják kapni.



A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásai szerint (2013. 09. 09.-i állapot
szerint) a Bányavállalkozónak bányajáradék önbevallási és befizetési, felügyeleti díj
továbbá bírság tartozása nem állt fenn.



A Kérelmező részére a Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról VF1313-00270 számú
számviteli bizonylatot állított ki. A Bk. a számviteli bizonylat kiállításánál figyelembe
vette a tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9) bekezdés
szerint, így a számla végösszege 0,- Ft.

A Bk. hiánypótlásban kérte igazolni, hogy valóban folyamatban van a bányára vonatkozó új
környezetvédelmi engedélyezési eljárás. A Bányavállalkozó a PBK/1128-3/2013.
iktatószámon benyújtotta a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 1571-3/1/2013. számú hiánypótlását, mellyel igazolta, hogy 2013.
május 10-én kérelmet nyújtottak be a „Somogysámson I. – agyag” védnevű agyagbánya teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.
A Bányavállalkozó a MÜT hosszabbítási kérelemhez hiánypótlásként PBK/1128-4/2013.
iktatószámon benyújtotta a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 1571-3/1/2013./II. számú határozatát, mely szerint a „Somogysámson I.
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– agyag” védnevű bányatelek bányászati tevékenység folytatásához kiadott működési engedély
2023. június 30-ig érvényes. A Felügyelőség által kiadott értesítés PBK/1128-6/2013.
iktatószámon történt becsatolásával igazolta a Bányavállalkozó a 1571-3/1/2013./II. számú
környezetvédelmi engedély határozat 2013. július 29-én történt jogerőre emelkedését.
A Bk. a PBK/1128-7/2013. iktatószámú végzésben az alábbi hiánypótlásra hívta fel a
Bányavállalkozót:
1. A Bányavállalkozó földtani szakértő bevonásával végezze el a bányatelek teljes
ásványvagyonának átminősítését az ásványi nyersanyagok meghatározásáról szóló
módosított 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerint. Határozza meg a kitermelésre
tervezett ásványvagyon új besorolását.
2.

A Bányavállalkozó készítsen költségtervet a tervezett tájrendezési tevékenységgel
összefüggésben várható kötelezettségekről és ezek számított költségeiről és ennek
megfelelően tegyen javaslatot a kötelezettségek fedezetére vonatkozó biztosítékadás
módjára.

A Bányavállalkozó a PBK/1128-8/2013. iktatószámú hiánypótlásban igazolta:
1. Stipkovics István okl. bányamérnök, hites bányamérő, szilárd ásványi nyersanyagok
földtana és ásványvagyon-gazdálkodási földtani szakértő megvizsgálta a
„Somogysámson I. – agyag” védnevű bányaüzemben kitermelésre kerülő agyag
ásványvagyont. Az ásványi nyersanyagok meghatározásáról szóló módosított 54/2008.
(III. 20.) Korm. rendelet szerint az agyag besorolása a következő:
Főcsoport:
Törmelékes üledékes kőzetek
Csoport:
Agyag
Alcsoport:
Képlékeny agyag II.
Kód:
1419
Az agyag megfelel a korábbi 4100 kódú agyag besorolásnak.
2. A jelenleg érvényes MÜT-ben leírt és elfogadott tájrendezési kötelezettségektől a
jövőben sem kívánnak eltérni. A bányafelügyelet által a PBK/4967-11/2010. számú
határozatával jóváhagyott költségtervet felülvizsgálták, és a következő nyilatkozatot
tették:
„Az egységárak és a végösszeg jelenleg is érvényesek és a jövőben is
alkalmazhatóak.”
A Bk. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) 27.§ (4) bekezdésben
leírtak alapján hagyta jóvá a kitermelési műszaki üzemi tervet.
A határozat 1. pontjában a Bt. 26. § (1) alapján rendelkezett a Bk., a Vhr. 13. §. (3) bekezdése
f) pontja alapján és a kiadott környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejének
figyelembevételével.
A rendelkezés 2. pontjában a kitermelési műszaki üzemi terv érvényességi idejét a Vhr. 14.§
(3) bekezdésben leírt hatáskörében leírtakra hivatkozással módosította:
„a jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg
engedélyezett teljesítési idő felével meghosszabbítható”

A 4967-14/2010. Bk.-i számú kitermelési műszaki üzemi terv határozata szerint a bányaüzem
2011. 04. 11-től 2013. 07. 29-ig rendelkezett kitermelési műszaki üzemi terv engedéllyel. Ez
az időszak: 2 év 3 hónap és 18 nap volt. Ennek a felével, azaz 1 év 1 hónap és 24 nappal
történt a rendelkezés szerint a kitermelési műszaki üzemi terv meghosszabbítása. A Bk. a
fentiek szerint nem tudta jóváhagyni a Bányavállalkozónak a 2015. évig történő MÜT
hosszabbítási kérelmét.
A határozat 3. pontja szerintieket a 4967-14/2010. Bk-i iktatószám alatt engedélyezett jogerős
kitermelési műszaki üzemei terv határozatban hozott döntések érvényességére tekintettel
tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.
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A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A „Somogysámson I. – agyag”
védnevű bányatelken lévő agyagbánya kitermelési műszaki üzemi terv módosítási kérelme
2013. 05. 16-án került iktatásra. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bek. alapján a kérelemre
induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2013. 05. 17-től számított 30 napon belül kell közölni a határozatot. A Ket. 33. § (3) d) pontja szerint nem
számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlás 2013. május 21-től 2013. augusztus 06-ig és
2013. aug. 15-tól 2013. szept. 05-ig tartó időszaka. A tárgyi ügyben a határidő: 2013.
szeptember 21.
A Bk., mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem
beérkezésekor hatályos Bt. 27. §. (4) bekezdés és a Vhr. 13. § (1) –(8) és 14. § (4) bekezdés
előírásaira tekintettel alapján hagyta jóvá.
A Bk. a Ket. 140. § (1) 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.
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. § - okban előírtak szerint biztosította.
A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM
rendelet alapján állapította meg.
A fellebbezés igazgatási-szolgáltatási díjának befizetése alóli mentesség lehetőségét a Bt. 43.§
(9) bek. előírása alapján rögzítette a Bk.
A Pécsi Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.
Pécs, 2013. szeptember 09.

dr. Riedl István
bányakapitány
A határozatot kapják postai úton:
1. Wienerberger Téglaipari Zrt., 1115 Budapest, Bártfai u. 34.
2. Wienerberger Téglaipari Zrt., 8710 Balatonszentgyörgy, Külterület Téglagyár
3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.: 25.
4. Irattár
A határozatot kapják ügyfélkapun keresztül:
1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9701
Szombathely, Pf.: 183.
2. Somogysámson Község Önkormányzatának Jegyzője, 8733 Somogysámson, Fő u. 98.
A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják:
1. Wienerberger Téglaipari Zrt., 1115 Budapest, Bártfai u. 34.
2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf.: 95.

