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Üi.: Nagy Endre
: +36-72-795-310
: +36-20-662-5461
: nagy.endre@baranya.gov.hu
Tárgy: A „Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit”
védnevű bányatelken működő bánya 20132022. időszakra jóváhagyott kitermelési
műszaki üzemi terv módosítás jóváhagyása
2017.08.30-án jogerőre emelkedett.
HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) felülvizsgálta a Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, Dózsa Gy.
u. 8.) mint bányavállalkozó által beterjesztett „Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit” védnevű
bányatelken működő bánya 2013-2022. időszakra jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervének
módosítását, és az alábbiak szerint
h at ár oz ot t :
A Bányafelügyelet a „Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bányaüzem
PBK/3535-11/2012 ikt. számú, jogerős határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervének
módosítását a Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.; a
továbbiakban: Bányavállalkozó) számára, 2022. december 31-ig tartó érvényességi idővel, az alábbi
feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A kitermelési tevékenység a Veszprémi Bányakapitányság 118-15/94/95 ikt. számú
határozatával megállapított és a Pécsi Bányakapitányság PBK/3355-13/2011 ikt. számú
határozatával módosított „Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit” védnevű bányatelek Keszthely
072/2 hrsz-ú ingatlan műszaki üzemi terv térképen megjelölt részén (a +130 mBf. szint felett), a
kitermelhető haszonanyag (dolomit) xxxx [m3/év] legnagyobb mennyisége figyelembe vételével
történhet.

2.

A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen
bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatát, amely szerint a bánya tárgyi
tervciklusbeli legkedvezőtlenebb termelési helyzetére számított tájrendezési költségek (xxxx Ft)
fedezetére a Bányavállalkozó biztosítékként xxxx Ft, azaz xxxx forint értékű zálogjogot ajánl fel.
A Bányafelügyelet a költségterv alapján, a jelen határozat kiadásakor ismert, KSH által közölt
2016. évi ipari árindex (98,3 %) figyelembevételével a biztosíték összegét – a Bányavállalkozó
ajánlatának megfelelően – xxxx Ft, azaz xxxx forintban állapítja meg.
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3.

A Bányafelügyelet elfogadja, hogy a Bányavállalkozó a 2013. május 21-én kelt
jelzálogszerződésben szereplő xxxx Ft összegű biztosítékot a tervciklusban továbbra is
fenntartja.

4.

A műszaki üzemi terv módosítás jóváhagyási eljárásában közreműködő Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Főosztály mint honvédelmi szakhatóság a 1711/5503-1/2017 nyt. számú
szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá a kitermelési műszaki üzemi terv
módosításának jóváhagyásához.

5.

A Bányafelügyelet változatlanul hatályban tartja a tárgyi bányára vonatkozó kitermelési műszaki
üzemi tervet jóváhagyó, PBK/3535-11/2012 iktatószámú jogerős és végrehajtható határozat –
nem módosított - rendelkezéseit.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz
címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A Bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú
eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 21 500,- Ft.
A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell
megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 számú
számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, illetve
A0332 számú kódszámát.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelemmel egyidejűleg igazolni kell.
INDOKOLÁS
A Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.) 2017. június 16-án a
„Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit” védnevű bányatelken működő bánya 2013-2022. időszakra
jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv módosítás jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől.
A műszaki üzemi terv módosítást az indokolta, hogy a Bányafelügyelet a PBK/1043-1/2017 ikt. számú
végzésében kötelezte a Bányavállalkozót műszaki üzemi terv módosítás bányafelügyeleti
jóváhagyásának kezdeményezésére, mert a „Keszthely I. (Pilikáni bánya) - dolomit” védnevű
bányatelken működő bányaüzem Ke1-1/2017 nyt. számú, 2016. évi bányaművelési térképének
ellenőrzése során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a műszaki üzemi tervben tervezett +140 mBf.
szint alatt is végzett kitermelési tevékenységet.
A módosított műszaki üzemi terv szerint a +130 mBf szint feletti térrészben történik a dolomit
kitermelése, megnövelt termelési volumennel.
A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem felülvizsgálatát követő hiánypótlási felhívást, belföldi jogsegély
iránti megkeresést, szakhatósági állásfoglalás érdekében történt megkeresést, valamint függő hatályú
végzést bocsátott ki.
A hiánypótlási felhívásban a Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv módosítás kiegészítéseként a
bányavállalkozót terhelő kötelezettségekre vonatkozó költségszámítást és a biztosítékra vonatkozó
ajánlatot kérte megküldeni.
A Bányafelügyelet a hiánypótlásra a felhívás kézhezvételétől számított 20 napot biztosított.
A hiánypótlással kiegészített műszaki üzemi terv dokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat
állapította meg.
•

A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv módosítás a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a
továbbiakban Vhr.) 13. § (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi
előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
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•

Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT módosítás szöveges
részével.
A bánya 2022.12.31-ig rendelkezik környezetvédelmi működési engedéllyel, amely alapján az
engedélyezett maximális kitermelhető ásványi nyersanyagmennyiség évente xxxx m3.
Az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonjogi helyzetét, a Bányavállalkozó igénybevételi
jogosultságát ismertette az engedélyezési dokumentáció.
A terv tartalmazza a bányaüzem meghatározását, veszélyességi besorolását is, mely szerint a
bányaüzem nem porveszélyes minősítésű.
A Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban.
A Bányavállalkozó ajánlatot tett az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére (tájrendezés, bányakár)
vonatkozó biztosítékadás módjára.
A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények
a kitermelést nem akadályozzák.
A Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól és az érintett kormányhivataloktól kért
belföldi jogsegély alapján ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az
esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és
megállapította, hogy a Bányavállalkozónak nincs tartozása.
A Bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díjról számlát helyettesítő okmányt állított ki, amelynek
végösszege 43.000,- Ft, és amelyet a Bányavállalkozó részére megküldött.

A határozat 1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26. § (1)
alapján rendelkezett a Bányafelügyelet, a Vhr. 13. § (3) bekezdése e.) pontja alapján és az érvényes
környezetvédelmi engedélyben foglaltak figyelembevételével.
A 2., 3. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (11) bekezdései alapján járt el a
Bányafelügyelet, figyelembe véve azt, hogy a Bányavállalkozó tárgyi bánya vonatkozásában, a
PBK/3535-11/2012 sz határozatban elfogadott xxxx Ft biztosítéki összeget a 2013. május 21-én kelt
jelzálogszerződés szerint fedezi.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2)
bekezdése alapján a Bányafelügyelet megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóság nyilatkozatát, a
műszaki üzemi terv dokumentáció megküldésével.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály mint honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 4.
pontjában rögzített 1711/5503-1/2017 nyt. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.
„A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/1410-7/2017
hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Keszthely I. (Pilikáni bánya) – dolomit” védnevű
bányateleken működő bányaüzem 2013-2022. évekre vonatkozó termelési műszaki üzemi tervének
módosítása tárgyában.
A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben
foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. §
8. pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet A. táblázat 4. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló
jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
A rendelkező rész 5. pontjában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 114. § (3) bekezdése alapján a jogbiztonság érdekében és
a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme, valamint a PBK/3535-11/2012 iktatószámú
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határozat – jelen határozat rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseinek hatályban tartása
érdekében.
A Bányafelügyelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján tájékoztatta a Zala Megyei
Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályt az eljárás megindításáról, mivel a tevékenység
végzéséhez a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71121/11/2007 számú határozattal környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az eljárás lezárásáig a
Bányafelügyelet nem kapott nyilatkozatot az ügyben.
A Bányafelügyelet ügyfélként vonta be az eljárásba az érintett ingatlan vagyonkezelőjét, aki nem tett
nyilatkozatot a jelen határozat szövegezéséig.
A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi terv módosítást a
kérelem beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdés és a Vhr. 15. § (1) bekezdés előírásaira
tekintettel hagyta jóvá.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. § - okban előírtak szerint
biztosította.
Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes
szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint
állapította meg a Bányafelügyelet.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.
Pécs, 2017. augusztus 8.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány
A határozatot kapják:
1. Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft., 8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.
1. Bakonyerdő Zrt., 8500 Pápa, Jókai M. u. 46.
2. Magyar Telekom Távközlési NyRt., 1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.
3. Irattár
A határozatot e-úton kapják:
1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; email: hatosagihivatal@hm.gov.hu)
2. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály; email: zoldhatosag@zala.gov.hu
Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást kap a határozattal együtt:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal; email: hivatal@mbfh.hu
Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:
1.
2.

Dolomit Bányászati és Kereskedelmi Kft., 8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.
Irattár
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