2016. április 05-én jogerőre emelkedett.
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Tárgy: Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Ügyintéző: Kusz Lajos
: +36-72 314-952/225
: +36-20 662-5402
: (kusz.lajos@baranya.gov.hu)

HATÁROZAT
A „Magyar Tenger” Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. (8621 Zamárdi, Fő u. 105.) bányászati
jogosultságába tartozó „Balatonendréd I. - Homokbánya - homok” védnevű bányatelken lévő bánya 2016 2017. időszakra vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemi tervét az abban foglaltak betartásával, továbbá az
alábbi feltételekkel a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) jóváhagyja:
1. A jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi tervtől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával
szabad.
2. A szüneteltetés időtartama alatt a bányatelek területén – az esetleges veszély- és kárelhárítás
érdekében szükséges tevékenységet leszámítva – ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység
nem végezhető.
3. A kitermelés szüneteltetésével összefüggésben a kieső bányajáradék pótlására a „Magyar Tenger”
Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. számára xxxx.- Ft/negyedév díjfizetési kötelezettséget állapít
meg a Bányafelügyelet.
A kieső bányajáradék pótlására megállapított díjat negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20.
napjáig kell bevallani a bányafelügyelet felé, valamint befizetni.
4. A szüneteltetés időtartama alatt is fennállnak a Bányavállalkozónak a bányajáradék bevallására és
megfizetésére vonatkozó, jogszabályban előírt időszakos kötelezettségei.
5. A bányában a kitermelési tevékenység csak az erre vonatkozóan kidolgozott, és a Bányafelügyelet
által jóváhagyott jogerős és végrehajtható kitermelési Műszaki Üzemi Terv alapján indítható újra.
6. 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.
7. A szünetelő bányaüzemet a felelős műszaki vezető vagy helyettese szükség szerinti gyakorisággal,
de legalább kéthavonta köteles ellenőrizni.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5.  7602 Pécs, Pf.: 61.
 +36-72 314-952  +36-72 510-367  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu
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8. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági
szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról.
9. A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint helyi természetvédelmi hatóság a 7582/20l6/BE. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta a szüneteltetési
Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásához.
10. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.), mint első fokú
honvédelmi szakhatóság a HHI/883-1/2016 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági
eljárást hatáskör hiányában megszüntette.
11. A Somogy Megyei Kormányhivatal ÉBNTF Növény és Talajvédelmi Osztálya (7400, Kaposvár, Guba
Sándor u. 20.), mint a tárgyi ügyben illetékességgel és hatáskörrel rendelkező I. fokon szakkérdést
vizsgáló talajvédelmi hatóság a SOF/23/91-2/2016. ügyiratszámú levele szerint az alábbiak
figyelembevétele esetén hozzájárul bánya 2016 - 2017. időszakra vonatkozó szüneteltetési műszaki
üzemi tervéhez:
•

Engedélyes köteles a - termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban:
Tfvt.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket a szüneteltetés ideje alatt is betartani.

•

Gondoskodni kell a bányászati tevékenység során letermelt és deponált humuszos réteg
gyommentesen tartásáról.

•

Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

12. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság a 35200/1421-1/2016. ált.
ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a „Balatonendréd I. Homokbánya - homok” védnevű bányatelken lévő bánya 2016 -2017. időszakra vonatkozó
szüneteltetési műszaki üzemi tervében foglaltakhoz.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálynál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Fellebbezés esetén az első fokú igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (11.000.-Ft) kell megfizetni.

INDOKOL ÁS
A „Magyar Tenger” Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 2015. 12. 18-án iktatott megkeresésében a
bányászati jogosultságába tartozó „Balatonendréd I. - Homokbánya - homok” védnevű bányatelken lévő
bánya szüneteltetési műszaki üzemi tervének jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől.
A Bányavállalkozó a kérelméhez csatolta a 2015. decemberében Molnár Béla bányászati tervező által
elkészített szünetleltetési műszaki üzemi tervdokumentációt.
A beterjesztett kérelem és műszaki üzemi terv felülvizsgálata során az alábbiakat állapította meg a
Bányafelügyelet:
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Az előző tervciklusra vonatkozóan a Bányafelügyelet PBK/2115-14/2011. számú jogerős
határozatában kitermelési műszaki üzemi tervet hagyott jóvá a „Magyar Tenger” Mezőgazdasági és
3

Szolgáltató Kft. számára. A kitermelési MÜT alapján a 2015. évbre összesen xxxx m homok
ásványi nyersanyag kitermelésére volt engedélye a „Magyar Tenger” Mezőgazdasági és Szolgáltató
Kft.-nek. A 2015. évben, a szüneteltetési MÜT beterjesztésének időpontjáig nem történt kitermelés a
bányaüzemben.


A kitermelés szüneteltetését a piaci körülmények alakulásával és gazdaságossági okkal indokolta a
Bányavállalkozó.



A szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása csak a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
műszaki-biztonsági és ásványvagyon-gazdálkodási szempontú kérdések vizsgálatát jelenti, más
vizsgálandó szakkérdést nem érint. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII.20.) Korm. rend. 4/A. § (3), (4) bekezdésekben és az ott hivatkozott 3. mellékletben leírtak
alapján vízügyi szakhatóság bevonására is szükség volt.



A tervezett szüneteltetéssel érintett terület (Balatonendréd 022/16 hrsz.) Zsíros József tulajdonában
van, aki nyilatkozatában hozzájárulását adta a kitermelés szüneteltetéséhez.



A Bányavállalkozó a PBK/2115-15/2011. ikt. számú határozattal jóváhagyott xxxx Ft, azaz xxxx
forint értékű óvadéki szerződéssel lekötött biztosíték összeggel rendelkezik. A Bányafelügyelet a
tervezett szüneteltetési tevékenységgel összefüggésben, a visszamaradt tájrendezési költség
fedezetére új óvadéki biztosítékot ajánlott fel.



A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 1.§ (7) bek. előírása alapján, a tevékenység végzéséhez
rendelkezésre álló környezetvédelmi működési engedély figyelembe vételével a Bányafelügyelet a
határozat megküldésével tájékoztatja a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályát.



A szüneteltetési műszaki üzemi terv tervtérképe megfelel a bányatérképek méretarányára és
tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról 10/2010. (II.26.) KHEM rend. előírásainak.



A „Magyar Tenger” Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. a kérelmezett eljárás igazgatási szolgáltatási
díját az eljárás során megküldött belföldi számla szerint megfizette.



A 2016. 02. 10-i állapotnak megfelelően a Bányavállalkozónak bányajáradék-önbevallási és
befizetési elmaradása, bírság és a felügyeleti díj tartozása nincs.

A Somogy Megyei Kormányhivatal ÉBNTF Növény és Talajvédelmi Osztálya a 2015. április 1-ével
megvalósuló területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával a tárgyi eljárásban az 1. fokú
talajvédelmi hatóság az engedélyező hatóság eljárásán belül szakkérdést vizsgáló hatóságként vett részt.
Indoklása szerint:
A megküldött dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezési eljárás a bánya
szüneteltetési műszaki üzemi terve engedélyezési eljárására vonatkozik.
Az építkezéssel letermelendő talaj deponálására és felhasználására az építési engedélyezési eljárás
során, az ahhoz mellékelt humuszgazdálkodási terv alapján teszünk előírásokat.
A fenti előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély
talajvédelmi szempontból kiadható.
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A szüneteltetési műszaki üzemi tervet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 30.§
(1) bekezdésben leírtak alapján hagyta jóvá a Bányafelügyelet.
Jelen határozat 1. pontja szerintieket a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 15.§ előírása
alapján rögzítette a Bányafelügyelet.
A határozat 2. pontja szerintieket a Bt. 43.§ (3) bekezdésben biztosított ásványvagyon-gazdálkodási
hatáskörében eljárva írta elő a Bányafelügyelet.
A határozat 3. pontja szerinti díjfizetési kötelezettséget a Bt. 30.§ (2), (3), Vhr 17.§ (4) alapján, az alábbiak
figyelembe vételével állapította meg a Bányafelügyelet:


a tervezett szünetelést megelőző (2015.12.31-ig hatályos) kitermelési műszaki üzemi tervben a
3

2015. évre jóváhagyott kitermelési mennyiség xxxx m homok;


az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 870.- Ft/m

3

fajlagos érték és a Bt. 20. § (3) f) pontban leírtak szerinti 5%-os bányajáradék mértékkel számított
éves bányajáradék: xxxx x 870 x 0,05 = xxxx.- Ft;


fentiek szerint számított bányajáradék Bt. 30. § (3) szerinti 30%-os éves díjmértéke: xxxx x 0,3 =
xxxx.- Ft, mely a negyedéves bevallási és befizetési kötelezettséget és a bányajáradék számítás
kerekítésre vonatkozó előírását alapul véve xxxx.- Ft/negyedév összegre adódik.

A határozat 4. pontja szerintieket a Vhr. 4. § (4) bekezdésekben leírtakra tekintettel rendelte a
Bányafelügyelet
Az 5. pontban leírtakra a Bt. 27. § (1) és a Vhr. 14. § (1), (4), 17.§ (3) bekezdésekben előírtak alapján hívta
fel a Bányafelügyelet a figyelmet.
A 6. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (XIII.18.)
NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSz) I. fejezet alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A határozat 7. pontja szerint a KBBSz 9. § (4) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A 8. pont szerint a KBBSz 6. § (2) és 8. § (4), (5) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A 9. pontban a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 758-2/2016/BE. iktatószámú
szakhatósági állásfoglalásának indoklása szerint:
Megállapítottam,

hogy

a

267/2006.

20.)

Korm.

2.

melléklet

továbbá,

hogy

a

Balatonendréd

(XII.

8.

pontja

alapján

hatáskörrel

és illetékességgel rendelkezem.
Az

eljárás

során

megállapítottam

I.

Homokbánya-homok"

védnevű bánya 2016 - 2017. évre vonatkozó szüneteltetési műszaki üzemtervének jóváhagyása nem ellentétes a
település helyi építési szabályzatának előírásaival és a mellékletét képező szabályozási tervvel.
A 022/16 hrsz.-ú külterületi ingatlan a település rendezési tervének külterületi szabályozási tervlapján
Kü - B (különleges terület homokbányaként) szerepel.
Döntésemet a hivatkozott helyi jogszabályok alapján hoztam meg.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 10.
pontjában rögzített, HHI/883-1/2016 nyt. számú végzését az alábbiakkal indokolta:
A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve
katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, azért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel
nem rendelkezem.
Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás
megszűntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.)
Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának
(9) bekezdése tartalmazza.

A 11. pontban a Somogy Megyei Kormányhivatal ÉBNTF Növény és Talajvédelmi Osztálya, mint a tárgyi
ügyben illetékességgel és hatáskörrel rendelkező I. fokon szakkérdést vizsgáló talajvédelmi hatóság a
SOF/23/91-2/2016. ügyiratszámú levelét az alábbiakkal indokolta:
A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya 2016. február 9-én érkezett levelében
a bánya szüneteltetése engedélyezési eljárásához szakkérdés vizsgálatát kérte.
A 2015. április 1-ével megvalósuló területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával a tárgyi eljárásban az I.
fokú talajvédelmi hatóság az engedélyező hatóság eljárásán belül szakkérdést vizsgáló hatóságként vesz részt.
A megküldött dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezési eljárás a bánya szüneteltetési
műszaki üzemi terve engedélyezési eljárására vonatkozik.
Az építkezéssel letermelendő talaj deponálására és felhasználására az építési engedélyezési eljárás során, az
ahhoz mellékelt humuszgazdálkodási terv alapján teszünk előírásokat.
A fenti előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély talajvédelmi
szempontból kiadható.

A 12. pontban közölt Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság 35200/1421-1/2016.
ált. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásának indoklása szerint:
A tevékenység üzemelő – és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek
védőövezeteit nem érinti, a felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított.

Az eljárás megindításáról értesített ügyfelek jelen határozat meghozataláig nem éltek a nyilatkozattételi, irat
betekintési jogaikkal.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. §, 99. §, 102. §-okban előírtak alapján, a 72. § (1) da) szerint
biztosította.
A fellebbezés eljárás díját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet előírásai alapján állapította meg a
Bányafelügyelet.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 30. § (1), 43. § (3) bek. előírásai rögzítik, illetékességét a 267/2006.
(XII.20) Korm. rend. 3. § (1) bek. határozza meg.
Pécs, 2016. március 11.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Radics Tibor
bányakapitány
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Kapják:
1.

„Magyar Tenger” Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., 8621 Zamárdi, Fő u. 105.

2.

Zsíros József, 1091 Budapest, Üllői út 91/B. II/14.

3.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, 7627 Pécs, Engel János u. 1.; Pf.:
10.

4.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, 1555 Budapest, Pf.70.

5.

Balatonendréd Község Jegyzője, 8613 Balatonendréd, Fő u. 75.

6.

Somogy Megyei Kormányhivatal ÉBNTF Növény és Talajvédelmi Osztálya,

7.

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 7621 Pécs,
Papnövelde u. 13-15.

8.

Irattár.

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