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Tárgy: A Wienerberger Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) mint Bányavállalkozó
számára a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya kitermelést
szüneteltető műszaki üzemi tervének jóváhagyása 2014-2016. évekre

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a „Bátaszék I. - agyag” védnevű
bányatelken működő bányára vonatkozó, 2014 – 2016. évekre készített kitermelés szüneteltető
műszaki üzemi tervet az alábbi feltételek, rendelkezések előírásával
jóváhagyja.
1.

A szüneteltetés 2016. dec. 31-ig tartó időtartama alatt a bányatelek területén (a
bányatelekkel lefedett területeken) – az esetleges veszély- és kárelhárítás érdekében
szükséges tevékenységet leszámítva – ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység nem
végezhető.

2.

A szüneteltetés ideje alatt a kiesett bányajáradék pótlására az előző tervidőszakra évente
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
(továbbiakban: MÜT) 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 jóváhagyott MÜT módosítására kizárólag a Bányakapitányság jóváhagyásával
kerülhet sor.

7.

A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek
bejelentése, ill. kivizsgálása során a vonatkozó biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.

8.

A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati
tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.

9.

A Bk. elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségekkel összefüggésben
összeállított (különösen bányakár, tájrendezés) xxxx Ft értékű költségtervét és erre
vonatkozó bankgarancia fedezetét. A „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken
működő bánya tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési
költség fedezetére elfogadott bankgarancia szerint a Bányavállalkozó részére az
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UniCredit Bank xxxx Ft, azaz xxxx forint összeget biztosít, mely szerint a
garanciavállalás kedvezményezettje a Pécsi Bányakapitányság.
10.

A Bányavállalkozó köteles a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között
kiegészített bányaművelési térképet, az előállításához felhasznált alap- és
részletpontokról digitális állományban elkészített koordinátajegyzéket minden év április
20-ig a Bk.-nak digitális és papír alapon megküldeni a helyszíni mérések időpontjának
megjelölésével.

11.

A szünetelő bányaüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti
gyakorisággal, de legalább kéthavonta köteles ellenőrizni.

12.

A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányában elvégzett
bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról.

13.

A bányaüzem felelős műszaki vezető és felelős műszaki vezető helyettes személyei az
előző ciklusnak megfelelően változatlanul:

ellenőrzések



Felelős műszaki vezető: Neukirchner László szilikátgépész
üzemmérnök,
(felelős műszaki vezetői nyilvántartási száma: KB-PBK/1026-2/2013..;
lakcím:7351 Máza, Kossuth L. u. 107.)



Felelős műszaki vezető helyettes: Végh Viktor egyéni vállalkozó; felelős műszaki
vezetői nyilvántartási száma: KB-BBK/1478-4/2013.; lakcím: 9485 Nagycenk,
Vám u. 27/B.

A tárgyi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásában közreműködő szakhatóságok közül
feltétel nélkül hozzájárulását adta a terv engedélyezéséhez:
14.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 341/2014. számú szakhatósági
állásfoglalásában a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv eljárással kapcsolatban
kifogást nem emelt. Megállapította, hogy a műszaki üzemi tervben foglaltak nem
ellentétesek a Bátaszék város érvényben lévő rendezési tervével - 10/2004. (VIII.1.)
KTR számú rendelettel elfogadva.

Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős: a Wienerberger Téglaipari Zrt.
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 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.
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A jogorvoslati eljárás díját 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. A056 számú kódszámát.

INDOKOLÁS
A Wienerberger Téglaipari Zrt. 2013. nov. 15-én iktatott kérelmében kitermelést szüneteltető
műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bk.-tól a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelkén
lévő bányájára a 2014-2016. évekre vonatkozóan. A MÜT jóváhagyási kérelméhez a
Bányavállalkozó megküldte a Végh Viktor tervező által 2013. 11. 06-án összeállított –
Bányavállalkozó nevében a bányászati vezető és a felelős műszaki vezető által ellenjegyzett –
szüneteltetési műszaki üzemi terv dokumentációt.
A Bk. a beterjesztett kérelem, annak mellékletei, a hiánypótlásban benyújtott kérelem és a
rendelkezésére álló adatok felülvizsgálata során az alábbit állapította meg:
 A jóváhagyásra beterjesztett MÜT dokumentáció a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a
továbbiakban: Vhr.) 17.§ (1) - (3) bek. szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi
előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
 Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges
részével, a térképi állományok megfelelnek a bányatérképek méretarányára és tartalmára
vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. KHEM rendelet előírásainak.
 A szüneteltetésre kidolgozott műszaki üzemi terv tartalmazza:
a. a szüneteltetés okának megjelölését és tervezett időtartamát;
b. a szüneteltetés megkezdéséig elvégzett és elvégzendő munkákat, a munkák ütemezését
és feltételeinek teljesülését;
c. a szüneteltetés környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát és figyelésének módját,
valamint a külszín, a vizek, az ásványvagyon, a természeti értékek megóvására
szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
d. a szüneteltetés időtartama alatt is nyitvamaradó bányatérségek megnevezését, a
nyitvatartás célját, rendeltetését és az üzemelő berendezéseket;
e. a tervciklusban nem tervezett a tájrendezéssel kapcsolatos feladatokat végzése;
f. a bányaüzem veszélyességi besorolását, mely szerint a bányaüzem nem porveszélyes
minősítésű;
g. a megóvást szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
h. a szüneteltetés időtartama alatt szükséges ellenőrzési rendet, az ellenőrzés személyi
feltételeit;
i. a művelés újbóli megindításának feltételeit;
 A benyújtott dokumentáció 11. pontja tartalmazza a hulladékgazdálkodási tervet, amely
szerint a bánya területén újabb meddőhányó, illetve humuszdepó képzésére nem kerül sor.
A jelen műszaki üzemi tervben leírt hulladékgazdálkodási terv összhangban van a
PBK/1257-2/2012. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyó
határozattal.
 A Bk. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásában ellenőrizte a
bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az esetleges bányászati bírság, és
felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy a 2014. január
23-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak nincs tartozása.
 A bánya utolsó kitermelési MÜT érvényességi ideje 2013.12.31.
 A Bk. a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyásának igazgatási
szolgáltatási díjáról VF1313-00302 számú számviteli bizonylatot állított ki, melynek
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végösszege 0,- Ft, azaz nulla Forint. A Bk. a számviteli bizonylat kiállításánál figyelembe
vette a tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9) bekezdés
szerint.
 A Bk. a döntés meghozatalánál az alábbiakat vette figyelembe még:
A Bátaszék I. – agyag védnevű bányatelek csúszásveszélyes területrészeinek egy jelentős
része az előző tervciklusban tájrendezésre került.
Egyrészt a bánya D-i részén a Geo – Consult ’95. Mérnöki Iroda Kft. által elkészített
tanulmány alapján tájrendezésre került egy a bányatérképen is ábrázolt, korábban
„suvadásos” területrész.
Másrészt 2013. szeptember és október hónapokban a bányagödör D-i, DNY-i részén
kitermelés szüneteltetésének előkészítése érdekében újabb felszín helyreállítási
munkálatokat végeztetett el a Bányavállalkozó. A munkák elvégzésére a
bányafelügyelettel történt egyeztetések és a Geo – Consult ’95. Mérnöki Iroda Kft. által
2013-ban elkészített újabb tanulmány alapján került sor.
A talajmozgások az élet- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetik, így a
csúszásveszélyes rézsűk állékonyságának megőrzése, a tervezett rézsűdőlések
megfelelősége, majd a bányaművelés gyakorlati tapasztalatai alapján lesz véglegesen
megítélhető. Amennyiben a tervezett rézsűparaméterek, egyedi tervezett intézkedések
nem biztosítják a rézsűk hosszú távú állékonyságát, akkor azt a geotechnikai
vizsgálatokra alapozva kell felülvizsgálni a kialakíthatóságukra vonatkozó terveket.
Az elvégzett munkák összefoglalása:
a. A 9-16 sarokpontok előtt védőtöltések (korona-rézsű töltések) felújításra,
megerősítésre kerültek,
b. a 13-16 sarokpontokat érintő rogyásos lezökkenéseket tömörített töltéssel
helyreállították, a 14-15 sarokpontok előtt megduplázott töltést alakítottak ki,
c. a bányafal felületét egyenletessé tették, az átlagos generálrézsű 13-15°-os,
d. a rétegvízek kibukkanási helyeiről vízelvezető árkokat alakítottak ki,
e. a területrészen jelentős árok-pillér rendszer került kialakításra a pórusvíznyomás
csökkentésére. A kialakított támasztó pillérek alsó része az agyagásvány-tömbön
támaszkodnak, felső részük pedig támasztja a helyreállított, korábban omlással
érintett területrészt.
A Bk. a határozat 1. pontja szerint a Bt. 30. § (1) és (4) bekezdés és a Vhr. 17. § (1) bekezdés
figyelembevételével rendelkezett, és a Bányavállalkozó kérelmének megfelelően és 2016.
december 31-ig hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet, mert a 31943/09. számú
környezetvédelmi engedély határozatlan idejű érvényessége ezt lehetővé tette.
A Bk. a jelen határozatban nem tudta figyelembe venni a Bányavállalkozó PBK/2669-5/2013.
iktatószámon a kitermelés szüneteltetésére fizetendő kieső bányajáradék pótlására adott
indoklását, mely szerint az előző tervidőszakban átlagosan kitermelt nyersanyag csak kis
hányada volt a tervezett mennyiségnek, ezért a díjat az engedélyezett mennyiség 2%-ban kéri
meghatározni. A Bk. a kieső bányajáradék pótlására a díjat a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint
állapította meg a 2. pontban, figyelembe véve, hogy a szüneteltetést megelőző utolsó évre
jóváhagyott kitermelési mennyiség xxxx m3 agyag volt. Ezen mennyiség értéke után fizetendő
bányajáradék 30 %-ában határozta meg a Bk. az évente fizetendő díjat. A díj kiszámítását a
2013. december 31-ig érvényes 2733/14/2009. ikt. számú kitermelési műszaki üzemi tervet
jóváhagyó határozat 1. pontja, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos
értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.)
Korm. rendelet 1. melléklet 34. pontja, valamint a Bt. 20. § (3) f) pontja alapozza meg.
A 3. pont szerintieket a Vhr. 4. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendeli a Bk.
A 4. pont szerintieket a Bt. 27. § (1) és a Vhr. 17. § (3) bekezdésben leírtakra tekintettel
rendeli a Bk.
Az 5. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet I. fejezet alapján rendelkezett a Bk.
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A határozat 6. pontja szerint a Vhr. 15.§ (1) előírására tekintettel rendelkezett a Bk.
A határozat 7. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bk.
A 8. pontban a Bt. 34. § (1) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.
A 9. pont szerint a Vhr. 21. §. (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a
Bk.
A határozat 10. pontjában a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó
Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése
alapján,
A 11. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 9. § (4) bekezdés alapján rendelkezett a
Bk.
A 12. pont szerint a 43/2011. (XIII.18.) NFM rendelet 6. § (2) és 8. § (4), (5) bekezdés alapján
rendelkezett a Bk.
A 13. pontban a Bt. 50. § (16) bek. szerint rendelkezett a Bk., figyelembe véve a bányaüzem
felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM
rendelet előírásait.
A határozat 14. pontjában Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 341/2014.
számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a szakhatósági állásfoglalást a
2004. évi CXL tv. 44. § (1) bekezdése alapján, valamint a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bek. valamint 3. mellékletében
foglaltakra tekintettel adta meg.
A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A „Bátaszék I. - agyag” védnevű
bányatelken működő bánya kitermelést szüneteltető műszaki üzemi terv jóváhagyási kérelme
2013. 11. 15-én 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. 11. 16-tól számított 30 napon belül kell közölni a határozatot. A Ket. 33. § (3) d) pontja szerint nem
számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlás 2013. nov. 27-től 2013. dec. 12-ig tartó
ideje és a szakhatóság eljárásának 2013. dec. 13-tól 2014. jan. 13-ig tartó időszaka. A tárgyi
ügyben a határidő: 2014. január 30.
A Bk. mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelést szüneteltető műszaki üzemi tervet a
kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 30. §. (1)-(3) bekezdések és a Vhr. 14. § (1) – (4)
bekezdés előírásaira tekintettel alapján hagyta jóvá.
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 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 Pécsi Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 30. § (1) bekezdése, illetékességét a 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.
Pécs, 2014. január 23.
dr. Riedl István
bányakapitány
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A határozatot kapják:
1. Wienerberger Téglaipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.,
2. Irattár
Hivatali kapun keresztül:
1. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség,
Székesfehérvár, Pf.: 137.
2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
Jogerőre emelkedésről tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:
1. Wienerberger Téglaipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
2. Irattár
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