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Tárgy: Szüneteltetési műszaki üzemi terv módosítása

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a „Nagymányok I. - szén” védnevű külfejtés
2014. december 31-ig érvényes szüneteltetési Műszaki Üzemi Tervének módosítását a
Calamites Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi u. 29/A.), mint bányavállalkozó számára az alábbi
feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak a PBK/2682-22/2013. iktatószámú jogerős
határozattal jóváhagyott „Nagymányok I. - szén” védnevű külfejtés 2014-évi
szüneteltetetési műszaki üzemi terv dokumentáció 1.4.2. pontjában szereplő
„Tájrendezési kötelezettségek” tekintetében kért xxxx Ft-ra történő módosítását.

2.

A Bk. jóváhagyja, hogy a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek fedezetére
felajánlott biztosíték két részből álljon. A módosítással jóváhagyott biztosítékul
egyrészt a xxxx Ft erejéig szóló a nagymányoki 059/2, 072/20 hrsz.-ú és a váraljai
0154/4 és 02/16 hrsz.-ú földrészletekre létesített, jelenleg is meglévő zálogjoggal terhelt
ingatlanfedezet, másrészt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál az erre a célra
létrehozott letéti számlán maradó xxxx Ft óvadéki letét szolgál.

3.

A Bk. változatlanul hatályban tartja a „Nagymányok I. - szén” védnevű külfejtésre
vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi tervet jóváhagyó PBK/2682-22/2013. ikt.
számú jogerős és végrehajtható határozat – jelen határozat rendelkező részében nem
módosított - rendelkezéseit.

A jelenlegi módosítással jóváhagyott biztosítéki összegnél nagyobb összegű lekötött
biztosíték felszabadítására egy külön eljárás keretében kerül sor.
A szüneteltetési Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása nem mentesíti a
Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól.
A Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogyha jogszabályban, illetve hatósági döntésben
foglalt előírásokat megsértette a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes
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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 5. 500.- Ft.

INDOKOLÁS
A Bk. megvizsgálta a Calamites Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi u. 29/A.) 2014. június 19-én
iktatott kérelmét, melyben a „Nagymányok I. - szén” védnevű külfejtés 2014. évre készített
kitermelést szüneteltető műszaki üzemi tervének módosítását kérelmezte.
A Bk. a felülvizsgálat során megállapította, hogy a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni az eljárás lefolytatásáért, ezért a 2014. június 23-án kelt, PBK/1538-2/2014 ikt.
számú végzésben hiánypótlásra hívta fel, 8 napos határidő tűzésével. A Bányavállalkozó
2014. június 30-án érkezett levele mellékleteként küldte meg az igazgatási szolgáltatási díj
befizetését igazoló bizonylatot.
A Calamites Kft. a módosítási kérelmét az alábbiakkal indokolta:
A Nagymányok 1.- szén bányatelek 2014. évre vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi terv
dokumentáció 1.4.2. pontjában szereplő " Tájrendezési kötelezettségek" tekintetében kívánunk
módosítással élni.
A tervdokumentációban szereplő egyéb részek változatlanul érvényben maradtak.
A korábbi kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervben meghatározott termelési volumenhez került
megállapításra a bányavállalkozó által nyújtandó biztosíték nagysága.
Jelenleg a bányatelek érvényes szüneteltetési műszaki üzemi tervvel rendelkezik, melynek végrehajtása
a környezetvédelmi engedély visszavonása miatt T. Bányakapitányság által felfüggesztésre került.
A szüneteltetési műszaki üzemi terv dokumentációjában szereplő biztosíték nagysága még
a kitermelés időszakára vonatkozóan került megállapításra. Annak nagyságát fenntartottuk,
annak reményében, hogy a kitermelés hamarosan újra indul és terv szerint folytatódik. Az
időközben lezajlott jogi eljárások kapcsán valószínűsíthető, hogy ez időben elhúzódik és a
termelés újra indulásának időpontja bizonytalan. Ennek tükrében nem tartjuk szükségesnek
ilyen nagyságú biztosíték fenntartását az újraindulás időpontjáig, ezért kezdeményeztük a
biztosítékadás nagyságának megváltoztatását és a többlet letét felszabadítását.
A jelenlegi műszaki üzemi terv 2014. december 31-ig érvényes. A lejárata előtt 60 nappal
az új műszaki üzemi terv dokumentációját a biztosíték adás mértékével és módjával
benyújtjuk T. Bányakapitánysághoz engedélyezési eljárás lefolytatására. Ebben kerül
meghatározásra az új biztosíték.
A módosításunkat az is indokolja, hogy időközben olyan ingatlanok kerültek kialakításra, melyekre
zálogjog alapítható, így azok bevonhatók a biztosítékadásba, tehát a fedezet a továbblépéshez
rendelkezésre fog állni, így viszont a társaság pénzügyi stabilitásán javítani tudunk.

A Bk. a kérelem érdemi felülvizsgálata során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a
„Nagymányok I. - szén” védnevű bányatelken lévő külfejtés 2014. évre készített szüneteltetési
műszaki üzemi terv dokumentáció 1.4.2. pontjában szereplő „Tájrendezési kötelezettségek”

3
biztosítékának xxxx Ft-ra történő módosítást kérte. A Bk. a 2014. dec. 31-ig szóló
szüneteltetési műszaki üzemi tervet a PBK/2682-22/2013. ikt. számú jogerős határozattal
hagyta jóvá.
A Calamites Kft. a kérelemben elkészítette a „Nagymányok I. - szén” védnevű bányatelken
lévő külfejtés jelenlegi állapotára vonatkozó költségterv számítását, tekintettel arra, hogy a
jelenlegi szüneteltetési ciklusban kitermelésre nem kerülhet sor:
A tervidőszakban, amennyiben a végleges tájrendezést harmadik félnek kellene elvégezni, akkor a
következő munkálatokat kellene végrehajtani az alábbi nettó költségekkel figyelembe vételével:
1. Bányagödör feltöltése, maradó rézsűk kialakítása;
Az eredeti kitermelési volumen megvalósulása esetén meddő anyagot kellett volna a
bányagödörbe visszatölteni ahhoz, hogy lefolyástalan terület ne maradjon a bányamunkákkal
érintett részeken. Ez jelen állapotban nem szükséges, mert a fenti feltételek szerinti kialakítás
kizárólag földmunka végzésével is biztosítható, ami dózerral elvégezhető. Meddő anyag
helyszínre szállítása nem szükséges.
A maradó É-i és DK-i olda1rézsűk végleges 300-os dőlésszögének kialakítását lánctalpas
forgókotró munkagéppel lehet kialakítani. A gödör hegy felé eső DNy-i rézsűjét ettől kisebb
dőlésben lehet kialakítani, a szükséges anyagmennyiség dózerrel történő dőlés irányba történő
tolásával. Ezzel a felső jelenleg szeletes rézsűcsúszással érintett terület dőlése ellaposodik, a
kritikus dőlés alá kerül és a rézsű lábrészén megtámasztást kap, amivel a kialakult rézsűmozgás
megállítható.
Ezek kalkulált költségei a következők:
• Rézsűk kialakítása forgókotróval xxxx Ft/h költséggel számolva 2 nap ráfordítással:
2 x 8 h x xxxx Ft/h = xxxx Ft
• Terepfelszín kialakítása dózerrel xxxx- Ft/h költséggel számolva 3 nap ráfordítással:
3 x 8 h x xxxx Ft/h = xxxx Ft
• Út karbantartás, vízelvezető árok karbantartás forgókotróval xxxx Ft/h költséggel
számolva 1 nap ráfordítással:
8
h x xxxx Ft/h = xxxx Ft
2.

Meddőhányó tájba illesztése, kerülete mentén a 200-os rézsűk kialakítása dózerrel, ami 0,8 ha
területet érint, megközelítőleg 200 m hosszon xxxx m3 meddő anyag mozgatásával.
• Rézsűk kialakítása dózerrel xxxx Ft/h költséggel számolva 6 nap ráfordítással :
6 x 8 h x xxxx Ft/h = xxxx Ft

3.

A bányagödör véglegesen kialakított felszínének és a meddőhányó újonnan kialakított rézsűkkel
határolt területének humuszos feltalajjal történő lefedése 0,3 m vastagságban. A bányagödör
végleges területe nagyobbnak kalkulálható, mint a jelenlegi terület, várhatóan 1,0 ha, a
meddőhányó területe pedig 0,8 ha, együttesen 1,8 ha területre kerül 0,3 m vastagságban
humuszos feltalaj. Ez 5400 m3 humuszos feltalaj megmozgatását és terítését teszi szükségessé. A
két humuszdepóból a kisebbik teljes térfogata azaz 2 542 m3 felhasználásra kerül, míg
a nagyobbikból2 858 m3 . Ebben marad még 3 460 m3 humuszos feltalaj. A felrakás során az
ottmaradó anyag rézsűszögét szintén az előírt 200-os szögre kell kialakítani, ami külön költséget
nem jelent.
Figyelembe véve az elszállítandó mennyiségeket és a szállítási
humuszos feltalaj átszállítása és terítése 380 FtJm3 egységáron végezhető el.
• Humuszos feltalaj szállítása és terítése:
5 400 m3 x xxxx Ft/m3 = xxxx Ft

4.

távolságot

a

A véglegesen kialakított és humuszos feltalajjal lefedett bányagödör, meddőhányó illetve a
humuszdepók felületét a tájrendezési tervnek megfelelően fásítani kell. A fásításra tervezett terület
a bányagödör helyén 1,0 ha, a meddőhányó területén 0,8 ha, a kisebb humuszdepó területén 0,2
ha, a nagyobb humuszdepó visszamaradt területén 0,35 ha, összesen 2,35 ha. A szakszerű fásítás
xxxx Ft/ha költséggel végrehajtható.
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• Fásítás végrehajtásának költsége:
2,35 ha x xxxx Ft/ha = xxxx Ft
5.

A tájrendezés végrehajtásához terveket kell készíteni, melyeknek eljárási díjai vannak és a
végrehajtás ideje alatt biztosítani kell a műszaki felügyeletet. Ezek együttes költsége 800 000.-Ft
összegre ka1kulálható.

6.

A fenti számítás figyelembe vételévei a jelenleg kialakult állapotban a tájrendezés külső harmadik
fél által xxxx Ft nettó, azaz xxxx Ft bruttó költséggel lenne elvégezhető.

Az elvégzett számítás alapján bányavállalkozó felajánl xxxx Ft pénzügyi fedezetet az őt terhelő
kötelezettségek teljesítésére. Ebből 4068000.- Ft erejéig a nagymányoki 059/2, 072/20 hrsz.-ú és a
váraljai 0154/4 és 02/16 hrsz.-ú földrészletekre létesítet jelenleg is meglévő zálogjoggal
ingatlanfedezet és xxxx Ft erejéig pedig az MBFH erre a célra létrehozott letéti számláján történő
teljesítéssel óvadéki letét formájában.
Jelenleg óvadéki letét formájában bányavállalkozó xxxx Ft biztosítékot nyújt az őt terhelő
kötelezettségek pénzügyi fedezetére, ami xxxx Ft-tal nagyobb a jelenleg szükségesnél.

A jelenlegi szüneteltetési műszaki üzemi terv módosításakor a Bk. elfogadta a 2014-évre
vonatkozó, a Bányavállalkozót terhelő biztosíték csökkentését, mivel a 2014-évi ciklusidőre
vonatkozóan a tájrendezési kötelezettség nagysága a bánya jelenlegi művelési állapota és a
bányászati tevékenység felfüggesztése miatt nem éri el a korábban betervezett mértéket.
A Bk. a rendelkező rész 1. pontja szerint döntött, és helyt adott a kérelemnek, mivel a
költségtervvel alátámasztott biztosíték megfelel 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.
A 2. pontban a biztosíték összetételét határozta meg a kérelemben foglaltak szerint a Bk.
A rendelkező rész 3. pontjában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 114. § (3) bekezdése
alapján, a jogbiztonság érdekében és a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme,
valamint a PBK/2682-22/2013. Bk. ikt. számú határozat – jelen határozat rendelkező részében
nem módosított - rendelkezéseinek hatályban tartása érdekében rendelkezett.
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet alapján a Bk. az
igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állított ki, amelynek végösszege 11.000 Ft, azaz tizenegyezer forint.
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 megérkezés napjától - 2014.
jún. 20-tól - számított 21 napon belül kell meghozni a határozatot. A Ket. 33. § (3) d) pontja
szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlás 2014. jún. 23-tól 2014. jún. 30ig tartó ideje nem számít az ügyintézés idejébe, ezért a tárgyi ügyben a határidő: 2014. júl. 17.
A Bk. a műszaki üzemi terv módosítását a Vhr. 15. § alapján hagyta jóvá.
A jogorvoslati lehetőséget Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdésekben előírtak alapján,
a 72. § (1) da) szerint biztosította a Bk.
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 4. § (1) bek. alapján állapította meg.
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.

5
Pécs, 2014. július 08.

dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1. Calamites Kft., 7634 Pécs, Rácvárosi u. 29/A.
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.25.
3. Irattár

Tájékoztatásul hivatali kapun keresztül kapják:
4.
5.
6.
7.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.: 412.
Nagymányok Város Jegyzője, 7355 Nagymányok, Dózsa György u. 28.
Nagymányok Város Önkormányzata, 7355 Nagymányok, Dózsa György u. 28.
Váralja Község Önkormányzata, 7354 Váralja, Kossuth L. u. 203.

