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HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) felülvizsgálta a Mérői Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok,
Mihálypuszta), mint bányavállalkozó kérelmét, amelyben a PBK/3452-17/2011. ikt. számú határozattal
jóváhagyott „Bárdudvarnok I. (Mérői homokbánya) - agyag, homok” védnevű bányatelken működő
bányaüzem 2017 - 2019. évekre vonatkozó műszaki üzemi terv módosítását, a teljesítési határidejének
meghosszabbítását kérelmezte.
A Bányafelügyelet a kérelemre lefolytatott eljárásban az alábbiak szerint
határozott:
A Bányafelügyelet a „Bárdudvarnok I. (Mérői homokbánya) - agyag, homok” védnevű bányatelken üzemelő
bányaüzem kitermelési műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A Bányafelügyelet a „Bárdudvarnok I. (Mérői homokbánya) - agyag, homok” védnevű bányatelken
működő bányaüzemre vonatkozó, PBK/3452-17/2011. ikt. számú határozattal jóváhagyott kitermelési
műszaki üzemi terv teljesítési határidejét 2016. 12. 31-ről 2019. 04. 11-re módosítja.

2.

A „Bárdudvarnok I. (Mérői homokbánya) – agyag, homok” védnevű bányatelek ásványi nyersanyagvagyona 2016. augusztus 01-jén, a HORZSAKŐ Kft. (7635 Pécs, Csoronika-dűlő 16.) által 2016.
szeptemberében összeállított és dr. Kaszás Ferenc földtani szakértő (engedély szám: FSZ-50/2010)
által ellenjegyzett földtani szakértői vélemény adatainak figyelembe vételével (az ásványi nyersanyagok
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és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti besorolással):
- egyrészt:

„5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „5. Homok” csoport, „3. Homok”

alcsoport, kódja: 1453,
- másrészt:

„5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” csoport, „9. Képlékeny

agyag - II.” alcsoport, kódja: 1419,
3. A Bányafelügyelet továbbra is elfogadja a Mérői Aranyhomok Kft. által benyújtott, a Bányavállalkozót
terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékot
megalapozó költségtervet. A kötelezettségek fedezetére jelenleg a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal számláján 2012. április 11-én elhelyezett xxxx Ft, azaz xxxx forint óvadéki letét szolgál.
4. A Bányavállalkozó köteles az óvadéki szerződést a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül aktualizálni és a Baranya Megyei Kormányhivatallal megkötendő új óvadéki szerződést 6
egymással megegyező eredeti példányban a Bányafelügyelethez benyújtani.
5.

A Bányafelügyelet változatlanul hatályban tartja a tárgyi bányaüzemre vonatkozó kitermelési műszaki
üzemi tervet jóváhagyó PBK/3452-17/2011. iktatószámú jogerős és végrehajtható határozat – jelen
határozat rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseit.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, és a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel jár, mely az első fokú eljárásra
megállapított díj 50 %-a, azaz 21.500 Ft,-.
A felügyeleti díjat fizető bányavállalkozónak, illetve engedélyesnek a tárgyévben befizetendő felügyeleti
díjból - a tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség mértékéig - visszajár a tárgyévet
megelőző évben az általa a bányafelügyelet eljárásaiért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak összege.

INDOKOL ÁS
A Mérői Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta), mint a „Bárdudvarnok I. (Mérői homokbánya)
– agyag, homok” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja (Bányavállalkozó) 2016. augusztus 24-én
érkezett megkeresésében a bánya 2016. 12. 31-ig jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terve
(továbbiakban: MÜT) teljesítési határidejének az előző tervciklus idejének felével történő meghosszabbítását
kérte.
A Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjat 2016. 08. 23-án befizette. A Bányafelügyelet az
igazgatási szolgáltatási díjról belföldi számlát (bizonylati sorszám: V81BA6-04450) állított ki, amelynek
végösszege 43 000,- forint.
A Bányafelügyelet belföldi jogsegélyben ellenőrizte a bányajáradék-fizetési kötelezettség teljesítésével, az
esetleges bányászati bírság, és felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatos adatokat, és megállapította, hogy
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartásai szerint (2016. 08. 26. ill. 29-i állapot) a
Bányavállalkozónak bányajáradék önbevallási és befizetési, felügyeleti díj, továbbá bírság tartozása nem áll
fenn.
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A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem és a mellékletét képező dokumentáció felülvizsgálatát követően a
2016. 09. 01-én kelt, PBK/1965-5/2016. ikt. számú végzésében – 15 napos határidő tűzésével - az alábbiak
szerinti hiányosság pótlására szólította fel a Bányavállalkozót:
A kitermelési műszaki üzemi terv módosítása tárgyában elkészített dokumentáció Ásványvagyon
fejezetében leírtakat felül kell vizsgálni, illetve a hatályos jogszabálynak megfelelően aktualizálni kell a
bányatelek ásványvagyonának besorolását, megnevezését, amit földtani szakértőnek kell elvégeznie, a
kutatási alapadatok, laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével.
A Bányavállalkozó a kért hiánypótlást dr. Kaszás Ferenc földtani szakértői véleményének csatolásával 2016.
09. 29-én teljesítette.
A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem, annak mellékletei, a hiánypótlásként beterjesztett dokumentumok
és a rendelkezésére álló adatok felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg.


A kérelmet a MÜT eredetileg engedélyezett teljesítési határidejének lejárta előtt nyújtották be a
Bányafelügyeletre.



A meghosszabbításra kért időtartam (2 és fél év) több, mint a hosszabbítandó MÜT eredeti
érvényességi időtartamának (4 év 8 hónap 23 nap) a fele, ezért a Bányafelügyelet csak 2019. 04.
11-ig hagyta jóvá a kitermelési műszaki üzemi terv hosszabbítását.



A Bányavállalkozó hites bányamérő által készített térképi felmérés becsatolásával igazolta, hogy a
MÜT-ben 2015. 12. 31-ig kitermelésre tervezett területet nem vette igénybe, teljes egészében.



3

A kitermelés nagysága nem érte el az engedélyezettet, mert a kitermelés a tervezett xxxx m /év
3

helyett a tervciklusban összesen xxxx m volt.


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 bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban Bt.) végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (továbbiakban: Vhr.)
15. §-ban leírtakat is - a Bányafelügyelet a Környezetvédelmi Hatóságon kívül más hatóságot nem
vont be szakhatóságként az eljárásba.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész
1. pontjában a Vhr. 14. § (3) bekezdésben leírtak alapján, a Bányavállalkozó kérelmének helyt adva
rendelkezett,
2. pontjában az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az
értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete
szerinti besorolással módosította a kitermelési műszaki üzemi tervet,
3. és 4. pontok szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (5) - (7) bekezdései alapján járt el a
Bányafelügyelet,
5. 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/3452-17/2011. ikt. számú
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határozat– jelen határozat rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseinek hatályban
tartása érdekében rendelkezett.
A jogorvoslati lehetőséget Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdésekben előírtak alapján, a 72. § (1) da)
szerint biztosította a Bányafelügyelet.
A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb
eljárási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM
rendelet alapján állapította meg.
A Bányafelügyelet a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi
területén eljárva hozta meg döntését, hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja biztosítja.
Pécs, 2016. október 06.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Ihász Sándor
bányafelügyeleti főmérnök

Kapják:
1.

Mérői Aranyhomok Kft., 7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta.

2.

Irattár

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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