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PBK/2536-11/2016. 

Üi.: Kovács István   

: +36-72-314-952/216 

: kovacs.istvan2@baranya.gov.hu 

Tárgy: A ,‚Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” bánya 

Műszaki Üzemi Terv módosítása  

Mell.: „Munkafázisok, munkaütemezések” táblázat 

 

Ez a határozat 2016 december 15-én lett jogerős. 

 A papír alapú határozat záradékolása pecsételéssel és ügyintézői aláírással megtörtént            

P a n n o n  H ő e r ő m ű  Z r t .  

P é c s  

 

H A T Á R O Z A T 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) Pannon Hőerőmű Zrt. (7630 Pécs, Edison u. 1.) tárgyi ügyben 

beterjesztett kérelmére az alábbiak  szerint határozott: 

 

1. A „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Karolina szénkülfejtés 9487/22/2006. Bk-i 

számú jogerős határozattal jóváhagyott, a teljesítési határidő tekintetében a PBK/3627-13/2011. sz. és 

a PBK/1964-9/2014. sz. jogerős határozatokkal módosított bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi 

tervének teljesítési határidejét a Bányafelügyelet módosítja. Jelen határozattal módosított műszaki 

üzemi terv alapján a bányabezárási-, tájrendezési tevékenységet legkésőbb 2018. évben meg kell 

kezdeni és a záradékolt ütemezés szerint 2022. évig be kell fejezni. A tájrendezést követő utógondozási 

tevékenységet 2025. évig kell végeznie a Pannon Hőerőmű Zrt-nek.  

 

2. Jelen határozattal módosított - a határozathoz csatolt, záradékolt, „Munkafázisok, munkaütemezések” 

megnevezésű mellékletben rögzítettek szerinti – teljesítési ütemezéstől eltérni csak a Bányafelügyelet 

jóváhagyásával szabad.   

 

3. A bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi terv módosítása a rekultiváció végrehajtásának egyéb – 

a 9487/22/2006. számú határozatban rögzített - feltételeit nem érinti, azokat változatlanul érvényben 

lévőnek kell tekinteni.  

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.   

Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (10.000.-Ft) kell megfizetni. A díjat a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára kell küldeni. A fizetés 

megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának 

megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni és fel kell tüntetni az 

eljárás A 0350 számú kódszámát is. 
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I N D O K O L Á S 

 

A Pannon Hőerőmű Zrt., mint a „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja 

(Bányavállalkozó) 2016. november 27-én iktatott megkeresésében a szénkülfejtés bányabezárási-, 

tájrendezési terve időütemezésének  módosítását kérte a Bányafelügyelettől. 

 

A Bányavállalkozó a kérelméhez az alábbiakat csatolta: 

 Munkafázisok, munkaütemezések a „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő 

Karolina külfejtés bányabezárásához, rekultivációjához; 

 Bányavállalkozói biztosítéki jelzálogszerződés másolata; 

 Bányafelügyeleti igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylata; 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiaügyekért Felelős Államtitkárának EGBF/24618/2016-

NFM hiv. számú nyilatkozata; 

 A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség „PANNONPOWER Rt. Pécsbánya, Karolina 

külfejtés bányászati tevékenység felhagyásának környezetvédelmi engedélye” tárgyban 285-2/2004. 

számon kiadott határozat másolata 

 

A beterjesztett kérelem és mellékleteinek felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg a Bk.: 

 A PBK/1964-9/2014. Bk. ikt. számú MÜT módosító határozat 1. pontja szerint a bányabezárási-

tájrendezési tevékenységet legkésőbb 2016. évben kellett volna megkezdeni, s a határozathoz 

csatolt, záradékolt „Munkafázisok, munkaütemezések” megnevezésű mellékletben rögzített ütemterv 

szerint 2020-ig befejezni, az utógondozási munkálat pedig 2023. év végéig elvégezni. 

 A „Pécs-Mecsekszabolcs-Kőszén’ védnevű bányatelek jogosított Bányavállalkozójaként a Pannon 

Hőerőmű Zrt. a bányászati jogi kötelezettje a bányabezárási-tájrendezési munkák elvégzésének, 

azonban a bányabezárási-tájrendezési munkák pénzügyi finanszírozása tárgyában a 

Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK), a Bányavagyonhasznosító Közhasznú 

Társaság és a Pannon Hőerőmű Zrt. jogelődje által 2006. évben megkötött szerződések szerint a 

bányabezárási-tájrendezési munkálatok pénzügyi finanszírozásából 3333/5116-od (2/3-ad) rész a 

Bányavagyonhasznosító KHT-n (továbbiakban: BVH) keresztül a Magyar Államot, míg 1783/5116-od 

(1/3-ad) rész a Bányavállalkozót terheik. 

 A hatályos MÜT szerint 2016. évben megkezdendő bányabezárási-tájrendezési tevékenység 

előkészítéseként a Pannon Hőerőmű Zrt. 2016. januárjában egyeztetéseket kezdett a BVH-val a 

Pénzügyi fedezet ütemezett rendelkezésre állásáról. A BVH. ill. a további egyeztetések során a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, tájékoztatta a Bányavállalkozót, hogy a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény nem tartalmaz fedezetet a tárgyi munkálatok 

megkezdésére, azonban előkészítés alatt áll egy kormányhatározat tervezet, amely a több 

költségvetési évre átnyúló kötelezettségvállalásról szól, s amelynek egyeztetését követően tud a 

minisztérium a munkálatok megkezdhetőségének tervezhető időpontjára vonatkozóan nyilatkozni. 

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Bányavállalkozó megkeresésére megküldött 

EGBF/24618/2016. NFM ikt. számú levélében hivatalosan nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy 

összhangban a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénnyel a 

tájrendezési munkák 2017. évi megkezdésére sem áll rendelkezésre a szükséges állami pénzügyi 

fedezet. 

 Jelenleg további egyeztetések folynak az NFM, a BVH, az MBFH és a Bányavállalkozó között arra 

vonatkozóan, hogy van-e lehetőség a korábbi finanszírozási szerződéses konstrukció 
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felülvizsgálatára és módosítására olyan módon, hogy a Bányavállalkozó műszaki paraméterekkel 

meghatározott mértékű előteljesítést végezzen a bányabezárási-tájrendezési tevékenységben, majd 

a bányászati jogot ruházza át a BVH-ra és a továbbiakban a BVH folytassa a bányabezárási-

tájrendezési munkákat a rendelkezésre álló állami pénzügyi lehetőségeknek megfelelően. 

 A Pannon Hőerőmű Zrt. a jogszerűtlen teljesítési késedelem elkerülése érdekében kezdeményezte a 

Műszaki Üzemi Terv teljesítési határidejének az 1. szám alatt mellékelt „Munkafázisok, 

munkaütemezések” megnevezésű mellékletben rögzített ütemtervnek megfelelő módosítását, a 

bányabezárási-tájrendezési MÜT műszaki tartalom további megváltoztatása nélkül. 

 A tárgyi bányatelek vonatkozásában a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére 

vonatkozó bányavállalkozói ajánlatot a Pécsi Bányakapitányság a PBK/1607-18/2013. sz. 

határozatában elfogadta, ez alapján nagy értékű ingó eszközökre, ill. ingatlanokra kiterjedően 

összesen xxxx Ft összeg biztosítására jelzálogszerződések kerültek megkötésre. 

 A kérelem szerint a Központi Statisztikai Hivatal honlapján elérhető ipari termelői árindexek szerint 

2014. évben 99,6 %‚ 2015. évben 99,1 % volt az ipari termelői árak változása az előző év azonos 

időszakához képest, így a 2013. évben meghatározott és a Pécsi Bányakapitányság által elfogadott 

tájrendezési költségtervben számított tájrendezési költség adatok továbbra is elfogadhatóak, s 

ennek megfelelően a megkötött jelzálogszerződések továbbra is megfelelő fedezetet nyújtanak a 

Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére. 

 A bányabezárási-, tájrendezési tevékenység időütemezésének módosítása nem ellentétes a 2006. 

évi, módosított bányabezárási-, tájrendezési terv engedélyezési eljárása során a hatóságok által 

adott szakhatósági feltételekben megfogalmazottakkal. Az érvényességi idő módosításán kívül a 

Bányavállalkozó egyéb, más hatóság hatáskörébe tartozó változtatást nem tervezett, ezért – 

figyelembe véve a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 14.§ (3) bekezdésben 

leírtakat is - a Bányafelügyelet más hatóság szakhatóságként történő megkeresését nem tartotta 

indokoltnak.    

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 42.§ (5) bek. előírása alapján a 

Bányafelügyelet eltekintett az igénybevételi jogosultságot igazoló megállapodásoktól, tekintettel arra, 

hogy a tervezett bányabezárási, tájrendezési munkák során csak a végállapoti rézsűk és a 

bányatalp kialakítása érdekében kerül sor ásványi nyersanyag kitermelésére.  

 

A Bányafelügyelet a 2016.11.11-én kelt PBK/2563-10/2016. számú végzésében a kérelem 

elérhetőségének biztosításával tájékoztatta a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályt és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a „Pécs-

Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Karolina szénkülfejtés bányabezárási-, tájrendezési 

műszaki üzemi terv módosítása jóváhagyásának eljárásáról. A megkeresett hatóságok jelen határozat 

meghozataláig nem tettek észrevételt a PBK/2563-10/2016. számú tájékoztatással kapcsolatban. 

 

A Bányafelügyelet a bányabezárási-, tájrendezési terv időütemezését a Bt. 27.§ (4), 36.§ (2) bekezdésben 

leírtakra hivatkozással módosította az 1. pont szerint. 

A határozat 2. pontjában előírtakat a módosított ütemezést figyelembe véve, a Vhr. 15.§ (1) bekezdésben 

leírtakra hivatkozással rendelte el a Bányafelügyelet.  

A határozat 3. pontja szerintieket a tájrendezésre-, bányabezárásra vonatkozó, jogerős határozattal 

jóváhagyott terv érvényességére tekintettel tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet. 
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A Kérelmezőnek az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján nincs a Bt. 5. § (4a) 

bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása és a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolása szerint bányajáradék vonatkozásában sincs hátraléka. 

A Bányafelügyelet mint érdemi döntésre jogosult szerv a bezárási műszaki üzemi terv módosítását a 

kérelem beérkezésekor hatályos 1993. évi XLVIII. tv. 27. §. (4) 36.§ (2) bekezdés előírásaira tekintettel 

hagyta jóvá. 

A Bányafelügyelet a nyilvántartásából megállapította, hogy tárgyi eljárás 20.000,- Ft igazgatási és 

szolgáltatási díját a kérelmező már az eljárás megindítását megelőzően megfizette. A Bányafelügyelet a 

2016.11.04-én kelt PBK/2536-4/2016. számú függő hatályú végzés mellékleteként küldte meg a kérelmező 

részére a V81BA6-05709 sz. számlát helyettesítő okmányt 

A Bányafelügyelet Ket.98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/ 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. 

 

Pécs, 2016. november 25. 

   

 Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:  

 

             Kormos Károly 

                        bányakapitány 

 

Kapja 

1. Pannon Hőerőmű Zrt. 7630 Pécs, Edison u. 1. 

2. Irattár 

 

Kapja elektronikus levélben, Munkafázisok, munkaütemezések” táblázattal: 

3. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

kornyezetvedelem@baranya.gov.hu email címen,  

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, pecs.kir@katved.gov.hu  email címen 

 

Kapja jogerőre emelkedést követően tájékoztatásul: 

5. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. 1126 Budapest, Tartsay u. 3. I.em. 

6. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Mecseki Csoport, 7629 Pécs, Dobó I. u. 89. 

7. Pécs M. J. Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

8. Pécs M. J. Város Jegyzője, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
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