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Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása.

Jogerőssé vált: 2014. november 13-án
HATÁROZAT
A Pannon Hőerőmű Zrt. (7630 Pécs, Edison u. 1.) tárgyi ügyben beterjesztett kérelmére a
Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban Bk.) az alábbiak szerint határozott:
A „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Vasas É-i szénkülfejtés 2014. IV. n.év 2019. III. n.év időszakra vonatkozóan 2014. októberében összeállított kitermelési műszaki
üzemi tervét a Bk. a műszaki üzemi tervben foglaltak betartásával, továbbá az alábbi
feltételekkel jóváhagyja.
1. Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű
bányatelken lévő Vasas É-i szénkülfejtésre vonatkozó, bányabezárási-, tájrendezési
műszaki üzemi terv jóváhagyása tárgyában hozott PBK/3501-16/2012 . számú jogerős
határozat 3. pontjában a bányabezárás, tájrendezés befejezésével kapcsolatos
határidőktől a Bk. eltekint. A kitermelési tevékenységet követő bányabezárás és
tájrendezés elvégzéséről, annak feltételeiről a Bk. külön, arra vonatkozó műszaki
üzemi terv jóváhagyási eljárás során fog majd dönteni.
2. A jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervtől eltérni csak a Bk. jóváhagyásával
szabad.
3. A bányaüzemben a kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni kizárólag a
bányafelügyelet által jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv birtokában lehet.
4. Ha a Bányavállalkozó a jóváhagyott terv szerinti kitermelésre meghatározott területet a
tervidőszakban nem vette igénybe és egyéb kizáró ok nem merül fel, úgy a Bk. a
Bányavállalkozó kérelmére a MÜT-öt jóváhagyó határozat teljesítési határidejét
legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével
meghosszabbíthatja.
5. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a
továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a
vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal,
feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő
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személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával
vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget
tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az
igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a
Bk.-nak bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó
Bányavállalkozónak a bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló
felelősségét.
A Bányavállalkozó bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;

a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);

a tevékenység helyét;

az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét;

a vállalkozó e bekezdés szerinti alkalmasságának igazolását.
6. Ásványvagyon-gazdálkodási követelmények:
 a tervciklusban az alábbiak szerint engedélyezett a feketekőszén ásványi nyersanyag
kitermelése:
időszak
mennyiség (t)
2014. IV. n.év
xxxx
2015. év
xxxx
2016. év
xxxx
2017. év
xxxx
2018. év
xxxx
2019. I-III. n.év
xxxx
tervidőszakban
xxxx
 A kitermelésre engedélyezett ásványi nyersanyag mennyiség a bányatelek területén a
rendelkezésre áll.
 Az ásványi nyersanyag elszámolását (önbevallását és befizetését) az 54/2008. (III.20.)
Korm. rendelet 1/a. melléklete szerint besorolt 2010 kódszámú „feketekőszén” ásványi
nyersanyag csoport figyelembe vételével kell teljesítenie a Bányavállalkozónak.
A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározását bányamérési
(geodéziai) módszeren alapuló térfogatszámítással kell elvégezni. A meghatározás
eredményét bizonylatolni kell és a kitermelést, mint változást a bányaművelési
térképen fel kell tüntetni.
 Az adott évben kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét és minőségét a
bányavállalkozó köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év
február 28-ig. A bejelentésnek a teljes anyagmérleget kell tartalmaznia,
megkülönböztetve a haszonanyag, humusz, meddő mennyiségeket, a 203/1998.
(XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 9.§ (4) bekezdésben leírtak szerinti
bontásban.
7. A 4/2001. (II.23.) GM rend. szerinti biztonsági és egészségvédelmi dokumentum
meglétéről, időszakos felülvizsgálatáról, naprakész állapotáról a Bányavállalkozó köteles
gondoskodni.
8. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a bányászati tevékenység biztonságos
végrehajtásának személyi, tárgyi és magatartásbeli követelményei a biztonsági és
egészségvédelmi dokumentum részeként üzemi utasításban kerüljenek szabályozásra, és
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azokból az érintett munkavállalókat igazolható módon kioktassák. Az üzemi utasításokat a
külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.)
NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSz) 7.§ (1), 11.§ (1), 12.§ (3), 14.§ (2), 16.§ (2)
előírásokban szabályozott esetekre kell elkészítenie a Bányavállalkozónak.
9. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányában elvégzett ellenőrzések
bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról.
10. A tervidőszakban a bányászati tevékenység az 508/1993. KBF számú jogerős határozattal
megállapított „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken belül, a Komló 0364, 0366,
0367, 0368/b, Pécs 0729/3, 0730/1, 0730/2 és Hosszúhetény 068/2 hrsz-ú ingatlanok
bányászati célú igénybevételével végezheti a Bányavállalkozó, a műszaki üzemi tervben
lehatárolt térrészekben.
11. Jelen tervcikluson belül, a kitermelési műszaki üzemi terv 7.3.1. pontjában leírt
ütemezéssel, 2016-2018. évek között, a Pécs 0729/3 hrsz-ú ingatlan 2,8 ha-os
területrészének a terv szerinti tájrendezését el kell végezni.
12. A Vasas - Zobák Diagonális légaknai gázvezeték és út védelmére a 265/5/1986. KBF
számú határozattal kijelölt védőpillér módosítását a Bk. jóváhagyja az alábbiak szerint:
 A védőpillér módosítás csak a gázvezeték és az út Komló közigazgatási területét érintő
szakaszára vonatkozik.
 A védőpillér módosítással érintett területrészen a meglévő út védőpillérének
paraméterei: pv = 8 m (védősáv);
β=33o (határszög);
Δβ=3o (határszög korrekciója);
r’=H*ctg(β-Δβ) m (korrigált hatástávolság);
R=pv+r’(módosított védőpillér szélessége).
 A védőpillér módosítással érintett területrészen a gázvezeték védőpillérének
paraméterei: pv = 2 m (védősáv);
β=33o (határszög);
Δβ=3o (határszög korrekciója);
r’=H*ctg(β-Δβ) m (korrigált hatástávolság);
R=pv+r’(módosított védőpillér szélessége).
 A módosított védőpillérben lekötött ásványvagyon: xxxx t földtani vagyon.
A tervciklusban határ- és védőpillér elfejtése nem engedélyezett.
13. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a KBBSz-ben foglalt
előírásokat. A kitermelési tevékenység végzése során a munkaszint szélessége legalább
akkora legyen, mint a hozzá tartozó bányafal magassága.
14. A Bk elfogadja, hogy a Bányavállalkozó a tervciklusban a bányaüzemben korábban
kijelölt bányaüzemi felelős műszaki vezetőt és felelős műszaki vezető helyettest kívánja
alkalmazni, az alábbiak szerint:
 felelős műszaki vezető: Balázs László okl. bányamérnök (3045/2000. Bk-i számú
jogerős határozatban elfogadva);
 felelős műszaki vezető helyettes: Rábay Ottó okl. bányamérnök (10864/2004/2 Bki számú jogerős határozatban elfogadva).
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15. A tervciklusban végzett bányászati tevékenységből származó bányászati hulladékot
(agyagpala, homokkő, márga, szén, szenes pala) a szénkülfejtés területén lévő D-i
meddőhányó É-i területrészén, a műszaki üzemi tervben jelzett helyen kell visszatöltéssel
elhelyezni. A tervciklusban xxxx m3 bányászati hulladék (bányameddő) elhelyezése
tervezett. A Vasas D-i meddőhányóban tárolt xxxx m3 bányászati hulladék mennyiségéhez
képest ez a mennyiség, ill. a változás nem jelentős.
16.A Bk. elfogadja a „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Vasas É-i
szénkülfejtésben folytatott bányászati tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő
kötelezettség teljesítésének fedezeteként a Pannon Hőerőmű Zrt. által tett, alábbiak szerinti
biztosítékadási ajánlatot:
 A Pannon Hőerőmű Zrt. könyveiben a külön jogszabály szerint képzett, xxxx Ft
összegű céltartalék.
 A Pannon Hőerőmű Zrt-nek a Pétáv Kft-ben fennálló 49%-os tulajdoni hányadú,
xxxx Ft-ra becsült üzleti értékű tulajdonjogára xxxx Ft mértékben bejegyzendő
zálogjog, melynek jogosultja a Pécsi Bányakapitányság.
 A Pannon Hőerőmű Zrt. tulajdonában lévő, összesen xxxx Ft becsült értékű
ingóságokra xxxx Ft mértékben bejegyzendő zálogjog, melynek jogosultja a Pécsi
Bányakapitányság.
A biztosítékadással kapcsolatos igazolások benyújtására, szerződések megkötésére a
PBK/1606-29/2013. számú jogerős határozat 2. pontjában leírtak figyelembe vételével kell
eljárnia a Pannon Hőerőmű Zrt-nek.
17.Jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül a Pannon Hőerőmű Zrtnek kezdeményeznie kell az illetékes földhivataloknál (Pécs, Komló) a bányászati
műveletekkel már korábban elfejtett, de az ingatlan-nyilvántartásban még szereplő Komló
0366 hrsz-ú út és a Pécs 0731/3 hrsz-ú út jogi helyzetének a rendezését, valamint az
elfejtett utak helyett a pécsi és komlói ingatlanokon valóságban ténylegesen meglévő,
útként funkcionáló területek ingatlan-nyilvántartásba önálló hrsz-ú „út”-ként történő
bekerülését.
A földhivatali eljárások kezdeményezését azok megtörténtét követően 8 napon belül
igazolni kell a Bk. felé.
18.Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (Pécs) PÉCSRÉG-3002/2014. számú egyetértési
nyilatkozatában előírtakat a Bányavállalkozónak be kell tartania, különösen az alábbiakat:
 A gázvezeték biztonsági övezetében (a gázvezeték palástjától 2-2 m) tervezett
tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban szakmai felügyeletet kell
megrendelni az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-től.
 A gázvezeték biztonsági övezetében tervezett tevékenység megkezdése előtt a
megrendelt szakmai felügyelet mellett a gázvezeték nyomvonalát és a tilalmi
övezetet ki kell jelölni.
 Gépi földmunkát (beleérte a fúrási tevékenységet is) a gázvezeték szélső alkotóitól
számított 1-1 méteres övezeten belül tilos végezni.
 A gázvezeték feltárása esetén gondoskodni kell a kibontott gázvezeték védelméről,
biztonságba helyezéséről, úgy, hogy az üzem folytonossága fenntartható legyen.
 A gázvezeték takarási mélysége a kivitelezése óta eltelt időben megváltozhatott,
ezért a gázvezeték tényleges helyzetét a biztonsági övezetben történő útburkolat
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bontási- és földmunkák megkezdése előtt kutatóárok segítségével meg kell
határozni.
A kibontott gázvezetéket 20 cm homokágyba kell visszatakarni.
A gázvezeték műtárgyainak (csapszekrény, jelzés, stb.) állagát meg kell óvni,
szükség szerint pótolni kell azokat. A gázvezeték műtárgyait az új felszín
magasságába kell emelni.

19.Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (Pécs) PÉCSRÉG-2073/2014. számú
közműkezelői hozzájárulásában előírtakat a Bányavállalkozónak be kell tartania,
különösen az alábbiakat:
 A 22 kV-os légvezeték biztonsági övezetében tervezett munkák (daruzás,
földmunka) megkezdése előtt legalább 14 nappal írásban szakfelügyeletet kell
megrendelni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-től.
 A 22 kV-os légvezeték biztonsági övezetében billenőplatós járművel billenteni,
felnyitott platóval közlekedni tilos.
20. Hosszúhetény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 731/2014. számú
szakhatósági állásfoglalásában előírt feltétel:
 A természetvédelmi terület határán túl (Hosszúhetény 068/3 hrsz) és a helyi
természeti értékként jelölt Hosszúhetény 071 hrsz-ú terület DNy-i részét érintő
munkálatok által a védett természeti értékek nem sérülhetnek.
A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy jelen határozattal jóváhagyott kitermelési tevékenységet
csak a határozat jogerőre emelkedését és végrehajthatóvá válását követően, az erre vonatkozó
tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció megküldését követően lehet megkezdeni. A
bányászati tevékenységet a záradékolt műszaki üzemi tervben leírtak szerint, valamint jelen
határozatban előírtak szerint kell végezni.
A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb
jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
A Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a Bányavállalkozó 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.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bk-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díját (19.000.- Ft) az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó
szabályok szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-,
01417179-00000000 számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell
tüntetni az eljárás jogcímét, ill. A053 számú kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai
készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését
tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) a fellebbezés
benyújtásakor kell igazolni.

INDOKOLÁS
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A Pannon Hőerőmű Zrt., mint a „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelek bányászati
jogosítottja (Bányavállalkozó) 2014. szeptember 17-én iktatott megkeresésében a bányatelken
lévő Vasas É-i szénkülfejtés kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte a Bk-tól.
A beterjesztett műszaki üzemi terv érdemi felülvizsgálatát követően a Bk. 2014.09.22-én kelt,
PBK/2281-5/2014. számú végzésében hiánypótlást írt elő a Bányavállalkozó számára, a
bányatérképpel, az érintett utakkal, közművekkel, tervezett védőpillér módosítással, tervezett
termelési veszteséggel, tájrendezési költségszámítással és biztosítékadási ajánlattal
kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében.
A Bk. továbbá belföldi jogsegély kéréssel kereste meg a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőséget, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőséget, a Pécsi Járási Földhivatalt, valamint a Komlói Járási Földhivatalt a
környezetvédelmi engedély érvényessége (jogereje), ill. a tervezett tevékenységgel érintett
utak és útként használt területek státuszával kapcsolatban.
A Bk. a hiánypótlással kiegészített műszaki üzemi terv felülvizsgálata és a belföldi
jogsegélyben kapott adatok, nyilatkozatok alapján az alábbiakat állapította meg:
 A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv a bányatörvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 13.§ (3) bekezdésben leírtak
szerint került összeállításra, szabályzati előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem
tartalmaz.
 Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges
részével.
A műszaki üzemi terv tervtérképe megfelelt a bányatérképek méretarányára és
tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet 23.§ előírásainak.
 A „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Vasas É-i szénkülfejtésre
vonatkozóan a PBK/3501-16/2012. számú jogerős határozatával 2017.12.31-ig
érvényes bányabezárási-, tájrendezési tervet hagyott jóvá a Bk. Ezen bányabezárási,tájrendezési terv jóváhagyott határidőre történő végrehajtása jelen kitermelési műszaki
üzemi terv jóváhagyásával oka fogyottá válik, erre való tekintettel szükséges volt
rendelkezni jelen határozatban.
 Az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonjogi helyzetét ismertette az
engedélyezési dokumentáció, a tervciklusban a bányászati tevékenység végzésére csak
a Bányavállalkozó tulajdonában lévő ingatlanok igénybevétele tervezett.
 A Bányavállalkozó védőpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban.
A Bányavállalkozó védőpillér módosítását tervezte a tervciklusban, mely módosítás
kérelmét a hiánypótlás során pontosított.
 A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll.
Földtani körülmények a kitermelést nem akadályozzák.
 A Pannon Hőerőmű Zrt. a „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken a
szénkitermelés újraindítására vonatkozóan a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 1293-29-2014. számon adta ki az egységes
környezethasználati engedélyt, mely határozat 2014.09.15-én jogerőre emelkedetett.
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett utak és útként használt területek
ingatlan-nyilvántartási helyzete rendezetlen, ezzel összefüggésben jelen határozatban
rendelkezett a Bk. A tervciklusban útként használt területek tulajdonjogi helyzete
rendezett, a Bányavállalkozó és a komlói önkormányzat tulajdonában lévő területek
érintettek, az útkezelői hozzájárulások a rendelkezésre állnak.
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 A Kérelmező becsatolta az érintett közművek kezelőinek (gáz és villamos hálózat)
közműkezelői hozzájárulását, ill. egyetértési nyilatkozatát.
 A Vasas É-i szénkülfejtés bányabezárási-, tájrendezési koncepciója a korábban
jóváhagyott tervtől nem tér el, azonban olyan kisebb módosításokat terveztek
(feltöltési-, anyagmozgatási változás), amely kevesebb meddőanyag mozgatásával jár,
és ezáltal a tájrendezés költségei is kis mértékben csökkennek.
 A Bányavállalkozó összeállította a bányabezárás, tájrendezés költségtervét, a Vhr. 25.§
(6a) bek. előírása szerinti árindexálás figyelembe vételével.
A költségterv alapján szükséges biztosíték rendelkezésre állásával kapcsolatban a
külön eljárás keretében 1606-29/2013. számú jogerős határozatában a Bk. már
rendelkezett. A korábban elfogadott, ill. előírt xxxx Ft kötelezettség mértéknek
megfelelő biztosíték rendelkezése állásának igazolása a Bk. által előírt határidők
betartásával jelenleg folyamatban.
 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában a Bk. ellenőrizte a
bányajáradék-önbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésével, a bányászati bírság
és a felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy a
2014. szeptember 18-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs
elmaradása, ill. tartozása.
 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a korábban kiküldött belföldi számla (VI314000107) alapján a Kérelmező lerótta.
A Bk. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 27. § (4) bekezdés
alapján hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet.
Jelen határozat 1. pontja szerintieket azért tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk., mert a Vasas
É-i szénkülfejtésre vonatkozóan 2017.12.31-ig jóváhagyott bányabezárási-, tájrendezési terv
került korábban jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy a korábban jóváhagyott bányabezárási-,
tájrendezési terv alapján a Bányavállalkozó még nem kezdte meg a tájrendezést, valamint
jelen kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásával módosul, kitolódik a korábban
jóváhagyott bányabezárás időpontja, ezért a korábbi bányafelügyeleti rendelkezés hatályon
kívül helyezése, ill annak az előírt határidőre történő végrehajtásától való eltekintés volt
indokolt.
A határozat 2. pontja szerintieket a Vhr. 15.§ előírása alapján rögzítette a Bk.
A határozat 3. pontja szerintieket a Bt. 30.§ (1) bek. előírására hivatkozással rendelte el a Bk.
A 4. pont szerinti lehetőségre a Vhr. 14.§ (3) bek. előírása alapján hívta fel a figyelmet a Bk.
A határozat 5. pontja szerintieket a Vhr. 21.§ (5), (7) jogszabályhelyek előírásaira hivatkozva
rögzítette a Bk.
A határozat 6. pontja szerintieket a Bt. 43.§ (3) bekezdésben biztosított ásványvagyongazdálkodási hatáskörében eljárva, az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. előírásai és a Vhr. 9.§
(3), (4), 13.§ (3) hb./, hc./ pontokban leírtakra hivatkozással tartotta szükségesnek rögzíteni a
Bk., figyelembe véve a tervezett termelési kapacitást, valamint az Állami Ásványvagyon
Nyilvántartás, mint hivatalos nyilvántartás adatait.
A 7. pont szerint a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3.§ (1),(2) bekezdéseiben leírt biztonsági és
egészségvédelmi dokumentum kötelezően előírt meglétére és naprakész állapotban tartására
vonatkozó kötelezettségre tekintettel rendelkezett a Bk., külön felhívva a figyelmet, hogy ezen
kötelezettség a Bányavállalkozót terheli.
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A 8. pont szerintieket a Vhr. 16.§ (1), (2) bekezdésekben leírtakra hivatkozással, a hivatkozott
KBBSz előírások alapján rendelte el a Bk.
A határozat 9. pontja szerint a Bt. 34.§ (1) bekezdésben előírtak alapján, a KBBSz 6.§ (2), 8.§
(4) jogszabályhelyeken leírtak figyelembe vételével rendelkezett a Bk.
A határozat 10. pontja szerintieket a Bt. 26.§ (1) és Vhr. 14.§ (1) jogszabályhelyeken leírtak
figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.
A határozat 11. pontjában leírtakat a Bt. 36.§ (1) bek. előírására hivatkozással, a műszaki
üzemi tervben a tervciklusra betervezett tájrendezési feladat figyelembe vételével rendelte el a
Bk.
A határozat 12. pontjában az út és a gázvezeték védőpillérének módosítását a Bt. 32.§ (1), (2)
és Vhr. 19.§ (1) bek. alapján hagyta jóvá a Bk., tekintettel arra, hogy a kitermelési műszaki
üzemi tervben, annak végrehajtásával összefüggésben a korábban kijelölt védőpillér
módosítását is kérte a Bányavállalkozó.
A határozat 13. pontja szerint a Bt. 34.§ (1), (2) és a KBBSz alapján rendelkezett a Bk.
A bányafelügyelethez már korábban bejelentett és a Bk. által elfogadott felelős műszaki
vezető és helyettes jelen tervciklusra is érvényes feladatkörét és felelősségét a Bt. 28.§ (2)
bek. előírása figyelembe vételével tartotta szükségesnek megerősíteni a Bk. jelen határozat
14. pontjában.
A határozat 15. pontjában leírtakat a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.)
GKM rend. előírásai alapján, a kitermelési műszaki üzemi terv bányászati hulladékok
kezelésével kapcsolatos tervfejezetében leírtak figyelembe vételével határozta meg a Bk.
Tekintettel arra, hogy a kitermelési műszaki üzemi tervciklusban keletkező bányászati
hulladék mértéke a már meglévő hulladékkezelő létesítményben (Vasas D-i meddőhányó)
tárolt bányászati hulladék mennyiségéhez képest elenyésző (annak kb. 3,5 %-a), valamint a
hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése (meddőelhelyezés) a korábbi gyakorlathoz képest
nem változik, ezért a PBK/555-9/2012. számú jogerős határozattal már korábban jóváhagyott
bányászati-hulladék gazdálkodási terv módosítására nem volt szükség.
A határozat 16. pontjában a Bt. 41.§ (7) bekezdésben előírtak alapján fogadta el a
Bányavállalkozó által felajánlott biztosíték mértékét és a biztosítékadás módját a Bk., a
kitermelési műszaki üzemi tervben bemutatott költségszámítás, valamint a külön eljárásban
történő biztosíték meglétének igazolása figyelembe vételével.
Jelen határozat 17. pontja szerint a Vasas É-i szénkülfejtéssel érintett és annak közvetlen
szomszédságában lévő, útként nyilvántartott, de már elfejtett területek (Komló 0366 hrsz,
Pécs 0731/3 hrsz), ill. útként funkcionáló, de útként nem nyilvántartott területek (Komló
0368, 0369/4, 0369/5, Pécs 0726, 0729/2 hrsz-ok) ingatlan-nyilvántartási rendezetlensége
miatt rendelkezett a Bk.
Tekintettel arra, hogy az útként nyilvántartott, de korábban elfejtett ingatlanok a
Bányavállalkozó tulajdonában vannak, valamint a jelenleg útként használt ingatlanterületrészek a bánya korábbi művelése miatt kerültek jelen használati állapotba, ezért a
tényleges használatnak megfelelő nyilvántartásba vétel kezdeményezéséről a Pannon
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Hőerőmű Zrt-nek kell gondoskodnia, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 2.§
(1) ab/, 5.§ (2), 6.§ (1) és 25.§ (1), (2) bekezdésekben leírtak figyelembe vételével.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére vonatkozó határidő tekintetében a
szükséges dokumentációk és kérelmek összeállításának várható időigényének figyelembe
vételével rendelkezett a Bk.
A kitermelési műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel érintett közműszolgáltatók
hozzájárulásaikban előírt feltételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 15.§ figyelembe vételével
érvényesítette a Bk. a határozat 18. és 19. pontjaiban.
Hosszúhetény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője a határozat 20. pontja
szerint rögzített szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
A bemutatott műszaki üzemi terv szerint a bányaterület ÉK-i határa átnyúlik Hosszúhetény
közigazgatási területére és érinti a 068/3, 068/4, 070, 071, 072/1 és 072/2 hrsz-ú ingatlanokat.
Hosszúhetény rendezési tervének külterületi szabályozási tervén a 068/3 hrsz-ú ingatlan
közigazgatási határon É-ÉK (Pécs) és D-DK (Hosszúhetény) húzódó telekhatára a tájvédelmi
körzet határa is egyben. Ez a tájvédelmi körzethatár a Hosszúhetény 072/1 hrsz-ú ingatlan É-i
határánál folytatódva a 071 és 070-es hrsz-ok Ny-i telekhatáránál folytatódik. A Hosszúhetény
071 hrsz-on helyi természeti érték megnevezésű jelölés található. Ez az ingatlan a felhagyott
fonolitbánya területe, melyet a műszaki üzemterv melléklete alapján a csatolt mellékleten
jelölt mértékig érintenek a tervezet munkálatok. Ugyanígy érintett a természetvédelmi terület
határán átnyúló bányaterület kapcsán a természetvédelmi terület egy szakasza.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal a 7132-1/2014/hhi számú végzésében
megszüntette a szakhatósági eljárást, indokolásában leírva, hogy a tárgyi bányatelek
honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért
hatáskörrel nem rendelkezik.
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 10.581/2014. számú végzésében
megszüntette a szakhatósági eljárást, indokolásában leírva, hogy a helyi jelentőségű védett
természeti területekre vonatkozó valamennyi önkormányzati rendelet, valamint a Szabályozási
Terv és a Helyi Építési Szabályzat alapján az érintett helyrajzi számú területeken védett
természeti terület nem található.
Pécs M. J. Város Jegyzője 09-9/2729-1/2014. számú végzésében megszüntette a szakhatósági
eljárást, indokolásában leírva, hogy a tervezett bányaművelési munkálatok Pécs M. J. Város
Önkormányzata Közgyűlésének Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló
23/2011. (V.31.) önkormányzati rendeletében rögzített helyi jelentőségű természeti területet és
emléket, illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2009. (12.21.)
számú rendeletével megállapított Pécs Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervében
rögzített helyi jelentőségű természetvédelmi területet nem érintenek.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a BAG/8301-3/2014. számú
szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta, indokolásában leírva, hogy a bányászati
tevékenység erdőterületet nem érint. A szomszédos erdő művelési ágú ingatlanokon az
Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott redőrészletek találhatók, azonban ezek
állapotára az előírásoknak megfelelő üzemeltetés során a bányászati tevékenység számottevő
hatást várhatóan nem gyakorol.
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Az erdészeti szakhatósági eljárásért fizetendő 7500 Ft szakhatósági díjat az engedélyes a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. számú mellékletének 15.7. pontja alapján megfizette.
A Bk. 2014.10.17-én kelt PBK/2281-13/2014. számú végzésében a kérelem egyidejű
megküldésével tájékoztatta a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőséget a „Pécs-Vasas-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Vasas É-i szénkülfejtés
kitermelési műszaki üzemi terve jóváhagyásának eljárásáról. A Felügyelőség jelen határozat
meghozataláig nem tett észrevételt a tájékoztatással kapcsolatban.
Az esetleges szankcionálási lehetőségre a Bt. 41.§ (2) alapján hívta fel a figyelmet a Bk. a
határozat rendelkező részében.
A kérelem 2014.09.17-én érkezett a Bk-ra. Belföldi jogsegély kérés és hiánypótlás miatt
2014.09.22-től 2014.10.15-ig állt az ügyintézési határidő. A szakhatósági eljárás 2014.10.18tól 2014.11.11-ig tartott.
Jelen döntés 2014.11.12-én kerül postára adásra. A Bk. mint eljáró hatóság összesen 9 nap
ügyintézési időt fordított az eljárásra, mely a Ket. 33.§ (1) bekezdésben biztosított 21 napon
belül van.
A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2014. november 24-én telik le.
Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére
a Bk. nem kell intézkednie.
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/
szerint biztosította.
A fellebbezés eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet előírásai alapján állapította meg
a Bk.
Pécs, 2014. november 11.
dr. Riedl István
bányakapitány
A határozatot kapják postai úton:
1. Pannon Hőerőmű Zrt., 7612 Pécs, Pf. 19.
2. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/A.
3. Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/A.
A határozatot kapják hivatalai kapun keresztül:
1. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.
412.
2. Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, 7602 Pécs, Pf.: 274.
3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.: 25.
4. Pécs M. J. Város Jegyzője, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
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5. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 7300 Komló, Városház tér 3.
6. Hosszúhetény Község Önkormányzata Jegyzője, 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.

