Ikt. szám: PBK/2678-12/2016
Üi.: Nagy Endre
Tárgy: „Salomvár I. - homok” védnevű
bányatelken működő bányaüzem 20122016. évekre vonatkozó műszaki üzemi
terv
teljesítési
határidejének
meghosszabbítása
a
HER-SZA
Vendéglátó, Kereskedelmi és Ipari Kft.
(9943 Kondorfa, Alvég u. 10.) kérelmére
2017. január 26-án jogerőre emelkedett.
HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) felülvizsgálta a HER-SZA Vendéglátó, Kereskedelmi és Ipari Kft. (9943 Kondorfa, Alvég
u. 10.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmét, amelyben a PBK/3233-11/2011 ikt. számú jogerős
határozattal jóváhagyott „Salomvár I. - homok” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2012-2016.
évekre vonatkozó műszaki üzemi terv teljesítési határideje meghosszabbításának jóváhagyását
kérelmezte.
A Bányafelügyelet a kérelemre lefolytatott eljárásban az alábbiak szerint
határozott:
A Bányafelügyelet a „Salomvár I. - homok” védnevű bányatelken üzemelő bányaüzem kitermelési
műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A Bányafelügyelet a „Salomvár I. - homok” védnevű bányatelken működő bányaüzemre vonatkozó,
PBK/3233-11/2011 ikt. számú határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési
határidejét 2016.12.31-ről 2017.09.30-ra módosítja. A tervidőszakban kitermelésre tervezett ásványi
nyersanyagok legnagyobb mennyisége:
3

homok (kódja: 1453): xxxx m ;

3

kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312): xxxx m lehet.

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 fedezetére a
Bányavállalkozó biztosítékként xxxx Ft, azaz xxxx forint értékű zálogjogot ajánl fel.

3.

A zálogjogszerződést a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megküldeni
a Bányafelügyelethez. A kitermelési tevékenység csak a szerződés felek által történő aláírása után
folytatható.

4.

A Bányafelügyelet változatlanul hatályban tartja a tárgyi bányaüzemre vonatkozó kitermelési
műszaki üzemi tervet jóváhagyó PBK/3233-11/2011 iktató számú jogerős és végrehajtható
határozat – jelen határozat rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseit.
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5. Az eljárásba szakhatóságként bevont Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala a 1660/110/95031/2016/hho nyt. számú szakhatósági állásfoglalásában, a tárgyi ügyben, a szakhatósági
hozzájárulását kikötés nélkül adta meg.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díját, 12.500,- Ft-ot 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. a
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.
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.
INDOKOLÁS
A HER-SZA Vendéglátó, Kereskedelmi és Ipari Kft. (9943 Kondorfa, Alvég u. 10.), mint a „Salomvár I. homok” védnevű bányatelek bányászati jogosítottja (Bányavállalkozó) 2016. november 18-án érkezett
megkeresésében a homokbánya 2016.12.31-ig jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terve
(továbbiakban: MÜT) teljesítési határidejének 2017.09.30-ig történő meghosszabbítását kérte.
A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem és a mellékletét képező dokumentáció felülvizsgálatát
követően a 2016.11.23-án kelt, PBK/2678-3/2016 ikt. számú végzésében – 8, illetve 15 napos határidő
tűzésével - az alábbiakban felsorolt hiányosságok pótlására szólította fel a Bányavállalkozót.







Az eljárásért a műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat kell
megfizetni, a díjfizetés tényét igazolni kell,
A kérelem és mellékletei két papír alapú és egy elektronikus példányát kell megküldeni a
Bányafelügyelethez.
Be kell csatolni az igénybevételre tervezett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását az ingatlan
igénybevételéhez, a jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv módosításának megfelelően.
Olyan térképet kell küldeni, amelyen fel kell tüntetni az eredeti tervet (2012-2016. évekre szóló
terv), a tényt és a meghosszabbított időtartamra szóló tervet.
A kérelemhez mellékelni kell a biztosíték nagyságát alátámasztó költségtervet.
A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságára és
teljesítésének módjára ajánlatot kell tenni.

A Bányavállalkozó a kért hiánypótlást 2016.12.12-én teljesítette.
A Bányafelügyelet a beterjesztett kérelem, annak mellékletei, a hiánypótlásként beterjesztett
dokumentumok és a rendelkezésére álló adatok felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg.
1.

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

2.

A meghosszabbításra kért időtartam (9 hónap) nem több mint a hosszabbítandó MÜT eredeti
érvényességi időtartamának fele, azaz 2,5 év.

3.

A Bányavállalkozó hites bányamérő által készített térképi felmérés becsatolásával igazolta, hogy a
MÜT-ben 2016.12.31-ig kitermelésre tervezett területet nem vette igénybe, teljes egészében.
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4.

A kitermelés nagysága nem érte el az engedélyezettet, mert a kitermelt homok és kevert ásványi
3
3
nyersanyag II. besorolású ásványi nyersanyag mennyisége a tervezett xxxx m helyett xxxx m
volt.

5.

A teljesítési határidő módosítása nem ellentétes a MÜT engedélyezési eljárás során a hatóságok
által adott szakhatósági feltételekben megfogalmazottakkal.

6.

A kitermeléssel igénybevételre tervezett terület a Salomvár külterület 023/10 és 023/14 hrsz-ú
ingatlan, amelyek igénybevételéhez az ingatlanok tulajdonosai – a becsatolt okiratok szerint –
hozzájárultak.

7.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal
nyilvántartásai szerint (2016.11.23-i állapot) a Bányavállalkozónak bányajáradék önbevallási és
befizetési, felügyeleti díj, továbbá bírság tartozása nem áll fenn.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész
1.

pontjában a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (továbbiakban: Vhr.) 14. § (3) bekezdésben leírtak
alapján, a Bányavállalkozó kérelmének helyt adva rendelkezett,

2.

pontjában azért fogadta el a biztosítékra vonatkozó ajánlatot, mert a Bányavállalkozó - a Vhr. 25. §
(7) bekezdés előírásának megfelelően - hiánypótlásban megküldte a bányavállalkozót terhelő
kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosíték nagyságára és módjára vonatkozó ajánlatát. Az
ajánlatában benyújtott költségterv alapján a Bányafelügyelet megfelelőnek találta a biztosíték
összegét. A biztosítékadás módja – zálogjog – megfelel a Vhr. 25. § (11) bekezdésének,

3.

pontjában a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek fedezetére szolgáló biztosíték folyamatossága
érdekében rendelkezett a Bányafelügyelet,

4.

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 az PBK/3233-11/2011 ikt. számú
határozat– jelen határozat rendelkező részében nem módosított - rendelkezéseinek hatályban
tartása érdekében rendelkezett.

A Bányafelügyelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rend. 3.
melléklet 6. pontja alapján szakhatóságként vonta be az eljárásba a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztályt, amely a 1660/110/9503-1/2016/hho nyt. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül
hozzájárult a műszaki üzemi terv teljesítési határidejének meghosszabbításához. A rendelkező rész 5.
pontjában rögzített, 1660/110/9503-1/2016/hho nyt. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása:
„A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály PBK/2678-8/2016 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Salomvár I. - homok”
védnevű bányatelken működő bánya 2012-2016 évekre szóló kitermelési műszaki üzemi terv teljesítési
határidejének meghosszabbítása 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. §
g) pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat
kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”
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A Bányafelügyelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján tájékoztatta a Vas Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztályt
(email:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) az eljárás megindításáról. A Főosztály az eljárás lezárásáig nem
nyilatkozott az ügyben.
A Bányafelügyelet az eljárás megindításáról a PBK/2678-5/2016 ikt. számú végzésében értesítette az
ügyben érintett ügyfeleket, akik közül senki sem nyilatkozott a jelen határozat meghozataláig.
A Bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díjról számlát helyettesítő okmányt (bizonylati sorszám:
V81BA6-06416) állított ki, amelynek végösszege 25.000,- Forint. A Bányafelügyelet a számlát
helyettesítő okmányt postai úton megküldte a Bányavállalkozónak.
A jogorvoslati lehetőséget Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdésekben előírtak alapján, a 72. § (1)
da./ szerint biztosította a Bányafelügyelet.
Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerint
állapította meg a Bányafelügyelet.
A Bányafelügyelet a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességi
területén eljárva hozta meg döntését, hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1)
a) pontja biztosítja.
Pécs, 2017. január 5.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Kormos Károly
bányakapitány
Kapják:
1. HER-SZA Vendéglátó, Kereskedelmi és Ipari Kft., 9943 Kondorfa, Alvég u. 10.
2. Herczeg Eszter, xxxx
3. Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (vízvezetési szolgalmi jog
jogosítottja)
4. Irattár
Kapják e-úton:
5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; email: hatosagihivatal@hm.gov.hu
6. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály; email: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu)
Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást kap a határozattal együtt:
7. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal; email: hivatal@mbfh.hu
Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap:
8.

HER-SZA Vendéglátó, Kereskedelmi és Ipari Kft., 9943 Kondorfa, Alvég u. 10.
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