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H A T Á R O Z A T  

   A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya 2016 

- 2017. évekre készített bányabezárási Műszaki Üzemi Tervét a Wienerberger Téglaipari Zrt., (1119 

Budapest, Bártfai u. 34.), mint bányavállalkozó számára 2017. december 31-ig tartó érvényességi idővel, az 

alábbi feltételekkel 

jóváhagyja. 

1. A bányabezárással és tájrendezéssel a Bátaszék külterületén lévő, összesen 74 ha 1003 m
2
 nagyságú 

„Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelekkel fedett területek érintettek. A bányászati tevékenység 

befejezését követő tájrendezést csak a jelenleg bányaműveletekkel érintett bányaüzemi területen belül 

kell végrehajtani. 

2. A terv szerinti bányabezárást, a bányaüzemi terület tájrendezését (erdő, fásított terület) 2017. december 

31-ig el kell végezni. A tervben leírt ütemezéstől eltérni csak a Bányafelügyelet jóváhagyásával szabad. 

A tájrendezés befejezését a bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek 30 napon belül bejelenteni a 

megvalósulási dokumentáció csatolásával, amely tartalmazza a visszamaradó ásványvagyon kimutatást. 

3. A tájrendezés célja művelési ág megváltozása nélküli fásítás és növényesítés. 

4. A bányatelekhez kapcsolódóan a „Bátaszék I.-agyag” védnevű bányatelken nyilvántartott 

humuszdepóniából kell xxxx m
3
 humuszt a műszaki rekultiváció után a terv szerint elteríteni. 

5. Ásványvagyon-gazdálkodási követelmények: 

 A nyersanyag megnevezése és kódja az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos 

értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) 

Kormányrendelet 1. melléklete szerint: „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” 

csoport, „9. Képlékeny agyag II.” alcsoport, kódszáma: 1419. 

 A tájrendezés ideje alatt ásványi nyersanyag kitermelés csak a tájrendezési terv megvalósításához 

szükséges mértékben engedélyezett.  

mailto:kusz.lajos@baranya.gov.hu


PBK/3287-28/2015 

2/8 

 A bányatelek visszahagyott ásványvagyonáról készített végleges kimutatást a bányabezárási-, 

tájrendezési munkák végrehajtása után, a megvalósulási dokumentációban kell bemutatni.  

 A Wienerberger Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai utca 34.) bányászati jogosultságában lévő 

„Bátaszék I. – agyag” védnevű bányatelek ásványvagyona 2016. január 01-jén, az Állami Ásványi 

Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás adatai szerint: 

  

Kategória 
Földtani készlet 

(m
3
) 

Pillérekben lekötött 

készlet (m
3
) 

Kitermelhető 

készlet (m
3
) 

B műrevaló xxxx xxxx xxxx 

C2 műrevaló xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 

  

6. A 4/2001. (II.23.) GM rend. szerinti biztonsági és egészségvédelmi dokumentum meglétéről, a 

rekultiváció időtartama alatt az időszakos felülvizsgálatáról, naprakész állapotáról a Bányavállalkozó 

köteles gondoskodni.  

7. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a művelési technológiára, a közlekedés rendjére, az 

alkalmazott gépek kezelésére vonatkozó üzemi utasítások a rendelkezésre álljanak és azokból az 

érintett munkavállalókat kioktassák. 

8. A „Bátaszék II. - agyag” védnevű bányatelken lévő bánya felelős műszaki vezetője és felelős műszaki 

vezető helyettes személyei: 

- Felelős műszaki vezető: Végh Viktor (9400 Sopron, Martiny Frigyes u. 6.), 

  FMV engedély száma: KB-BBK/1478-4/2013. 

- Felelős műszaki vezető helyettes: Erdős Attila (2121 Versegyház, Sportföld u. 74.), 

  FMV engedély száma: KB-SZBK/3008-4/2015. 

9. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó azon bejelentését, mely szerint az előző ciklusban 

alvállalkozóként bányászati tevékenységet végző Simon és Társa Kft.-t (8945 Bak, Fenyőalja u. 61.) a 

szerződés meghosszabbításával a tájrendezéshez is alvállalkozóként alkalmazza a műszaki üzemi 

tervben foglaltak szerint. 

10. A bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban együtt: 

vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) az előírt 

szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, vagy e 

követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó 

hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében 

eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az igénybevétel 

megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek 

bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a 

Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.  
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11. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét; 

 a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását); 

 a tevékenység helyét; 

 az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét: 

 a vállalkozó 10. pont szerinti alkalmasságának igazolását. 

12. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában foglalkoztatni 

tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó oktatás módját, 

időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás szervezeti körülményeit, 

valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A 

munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási 

követelmények elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet. 

13. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, 

illetve kivizsgálása során a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzat 

szerint kell eljárni. 

14. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányabezárás-, tájrendezés időszakában is a bányában 

elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti dokumentálásáról. 

15. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati tevékenységek 

Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat. 

16. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségekkel összefüggésben 

összeállított költségtervet (különösen bányakár, tájrendezés), és annak pénzügyi fedezetére vonatkozó 

biztosítékadási ajánlatát, amely szerint a bánya tárgyi tervciklusbeli legkedvezőtlenebb helyzetére 

számított tájrendezési költség xxxx Ft, azaz xxxx forint. Biztosítékul bankgaranciát ajánl fel, amelynek 

kedvezményezettje a Baranya Megyei Kormányhivatal. 

A szakhatóságok hozzájárulása a bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyásához: 

17. A Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 861-2/2016. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a bányabezárási műszaki üzemi tervet elfogadta és a bányatelken működő bánya 

bezárásához a hozzájárulást megadta. 

18. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.), mint első fokú 

honvédelmi szakhatóság a HHI/408-1/2016 nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben a szakhatósági 

eljárást hatáskör hiányában megszüntette. 

19. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián Krt. 2.) a 35700/1614-1/2015. számú 

szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult a bányabezárási műszaki üzemi terv 

jóváhagyásához: 

a. A bányászati tevékenység folytán kialakult bányatavak fenntartásának, hasznosításának 

(üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatavakkal érintett ingatlan tulajdonosának – a 

bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat 
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közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott 

mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. 

b. A megvalósult, vízjogi engedély köteles vízilétesítményekre (vízelvezető árkok) vízjogi üzemeltetési 

és fennmaradási engedélyt kell kérni.  

c. A megfigyelő kúttá kiképzett 174. sz. kutató fúrás – mint potenciális szennyezőforrás – szakszerű 

megszüntetéséről gondoskodni kell. 

Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős személy: 

Wienerberger Téglaipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34. vezérigazgatója 

A tárgyi határozat csak a jogerőre emelkedésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően, a Pécsi 

Bányakapitányság által megküldött záradékolt tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően hajtható 

végre. 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének 

elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a figyelmet a jogsértésre és 

legalább 20 napos határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.  

Amennyiben a Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi 

Tervben foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így szabálytalannak 

minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-ig 

terjedő bányászati bírsággal sújthatja. 

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

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 20.000.- Ft. A jogorvoslati eljárás díját 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. A057 számú 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.  

I N D O K O L Á S  

A Wienerberger Téglaipari Zrt., (1119 Budapest, Bártfai u. 34.), mint a „Bátaszék II. - agyag” védnevű 

bányatelek bányászati jogosítottja (Bányavállalkozó) 2015. december 29-én iktatott megkeresésében 

bányabezárási - és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől, 2017.12.31-ig 

érvényességgel.  

A Bányafelügyelet a kérelem és a Végh Viktor tervező által 2015. december 27-én összeállított 

tervdokumentáció felülvizsgálatakor az alábbiakat állapította meg: 

 A „Bátaszék I. - agyag” védnevű bányatelek vonatkozásában az utolsó kitermelési műszaki üzemi terv 
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érvényessége 2013. 12. 31-én járt le. A gazdasági visszaesés miatt a Téglagyár bezárásra került, a 

termelés megszűnt. A termelés végleges leállítása után a bánya szüneteltetési műszaki üzemi tervvel 

rendelkezett, ez alapján készült a termelés esetleges újbóli megindítására. A Wienerberger Téglaipari 

Zrt. úgy döntött, hogy a bányát nem kívánja tovább üzemeltetni, bezárja és elvégzi a végleges 

tájrendezést. 

 A bányabezárási – tájrendezési tevékenység a bányatelek ásványvagyonának további kitermelését nem 

érinti. A bánya tájrendezésének célja egy enyhe lejtésű, egydőlésű, kisebb, nem veszélyes 

tereplépcsőkkel rendelkező a környező területekhez szervesen illeszkedő, azokhoz rézsűkkel 

kapcsolódó fásított domboldal kialakítása. A területrendezési munkákkal a humuszos feltalaj elterítése 

után alkalmas lesz a tervezett művelési ág megváltoztatása nélküli fásítás és növényesítés 

megvalósítására. 

 A bányatelekkel lefedett területek helyrajzi számai:  

0216/1-3, 0219, 0217/3, 0217/4, 0217/5, 0217/6, 0218/5, 0218/6, 0218/7, 0218/8, 0218/9, 0218/10, 

0218/11, 0218/12, 0218/15, 0218/16, 0218/17, 0218/18, 0220/5, 0220/10, 0235/1, 0235/3, 0235/4, 

0235/5, 0235/7, 0235/8, 0235/9, 0235/10, 0235/14, 0235/15, 0235/16, 0235/17, 0235/18, 0235/19, 

0236/1, 0236/3, 0236/4, 0236/5, 0236/6, 0236/7, 0237/1, 0237/2, 0237/3, 0237/4, 0237/5, 0238/3, 0756, 

0757, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5, 0213/6, 

0213/9, 0213/10, 0213/12, 0213/13, 0215/1, 0754, 0220/11, 0238/19, 0238/20, 0238/22, 0238/24, 

0759/2, 0369/7, 0369/8, 0369/9, 0369/10, 0369/11 és a 0369/12. 

 A bányabezárási – tájrendezési tevékenység a bányatelek ásványvagyonának további kitermelését nem 

érinti. A bánya jelenlegi állapota szerinti, az előző műszaki üzemi tervben kitermelésre tervezett terület 

a tereprendezési, rézsűzési és területrendezési munkákkal a humuszos feltalaj elterítése után alkalmas 

lesz a tervezett művelési ág megváltoztatása nélküli fásítás és növényesítés megvalósítására. 

 A tájrendezésnek a műszaki üzemi terv 4.2 Tájrendezés megvalósítása című fejezetében leírtak szerinti 

megvalósítását a Bányafelügyelet jóváhagyja. 

 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2016. 02. 10.-i nyilvántartása alapján a Bányavállalkozónak 

bányajáradék befizetéssel kapcsolatos elmaradása nincs. A bányavállalkozónak bírság- és felügyeleti 

díj tartozása nincs. 

 A Kérelmező részére a Bányafelügyelet az igazgatási szolgáltatási díjról VF1315-00234 számú 

számviteli bizonylatot állított ki, amelynek végösszege xxxx,- Ft, mivel a bányafelügyeleti nyilvántartás 

szerint a Bányavállalkozó által 2014. évben befizetett felügyeleti díja levonásra került az igazgatási 

szolgáltatási díj 40.000,- Ft-os összegéből. 

Fentiek figyelembe vételével megállapítható volt, hogy a beterjesztett kérelem érdemben elbírálható. 

A Bányafelügyelet a Bt. 36. § (1) bekezdésben leírtak alapján hagyta jóvá a bányabezárási műszaki üzemi 

tervet, figyelembe véve a szakhatóságok nyilatkozatait. 

A határozat 1. pontja szerintieket a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 22. § (1) 

bekezdésben leírtak miatt tartotta szükségesnek rögzíteni a Bányafelügyelet.  

A határozat 2. pontja szerint a Vhr. 22. § (4) bekezdésben leírtak figyelembe vételével rendelkezett a 

Bányafelügyelet.  
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A 3. pont rendelkezéseit a műszaki üzemi tervdokumentációban leírtak alapján határozta meg a 

Bányafelügyelet, a Vhr. 22. § (1) bek. szerint. 

A 4. pontban a Bt. 36. § (1), (2) bek. szerint rendelkezett a tájrendezési célnak megfelelően. 

Az 5. pont szerintieket a Bt. 43. § (2), (3) bekezdésben biztosított ásványvagyon-gazdálkodási hatáskörében 

eljárva rögzítette a Bányafelügyelet.  

Az 6. pontban a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3. § (1),(2) bekezdéseiben leírt biztonsági és egészségvédelmi 

dokumentum kötelezően előírt meglétére és naprakész állapotban tartására vonatkozó kötelezettségre 

tekintettel rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A határozat 7. pontjában leírtakat a Bt. 28. §-ban és a Vhr. 16. § (1), (2) bekezdésekben leírtakra 

hivatkozással rendelte el a Bányafelügyelet.  

A 8. pontban a Bt. 50. § (16) bek. szerint rendelkezett a Bányafelügyelet, figyelembe véve a bányaüzem 

felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 

előírásait. 

A rendelkező rész 9. pontjában a Vhr. 21. § (5) bekezdése alapján fogadta el a Bányavállalkozó 

alvállalkozóra vonatkozó bejelentését a Bányafelügyelet. 

A 10. és 11. pontokban a más alvállalkozó bejelentésével kapcsolatban rendelkezett a Bányafelügyelet a 

Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdései alapján. 

A 12. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a Külszíni bányászati 

tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM rend. (továbbiakban: KBBSZ) 

10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A határozat 13. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.  

A határozat 14. és 15. pontjaiban a KBBSZ alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. a Bt. 34. § (1)-ben 

előírtak alapján. 

A Bányafelügyelet a 16. pontban a benyújtott költségterv alapján a Bt. 41. § (7), Vhr. 25. § (5), (6), (7), (8) 

előírásaira hivatkozással fogadta el a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségeket megalapozó költségtervet 

és a bankgarancia biztosítékadási módra benyújtott ajánlatát. 

A 17-es pontban Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 861-2/2016. számú szakhatósági 

állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

tv. (a továbbiakban Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján adta ki.  

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező rész 18. 

pontjában rögzített, HHI/408-1/2016 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. 

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 19. pontban előírt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián Krt. 2.) a 35700/1614-1/2015. 

számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
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A bányatelek Tolna megyében, Bátaszék város közigazgatási határán belül, annak külterületén 

helyezkedik el, területének nagysága: 74 ha 1003 m
2
, fedőlapja: 186,90 mBf, alaplapja: 89,40 mBf.  

A műszaki rekultiváció során egy enyhe lejtésű (max. 25°), egydőlésű, enyhe, nem veszélyes 

tereplépcsőkkel tűzdelt, a környező területekhez szervesen illeszkedő, azokhoz rézsűkkel kapcsolódó 

egyenletes rézsűfalat, fásított jellegű domboldalt alakítanak ki.  

A területen vízellátás, szennyvízelvezetés nem volt. A régi bányaműveletek helyszínén az agyag 

vízzárósága miatt létrejött egy elfolyástalan beltó. Jelenleg kialakult egy beállt vízszint, melynek 

magassága: 116-117 mBf. A szakhatósági állásfoglalásban tett előírásomat a bányatavak 

hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § 

alapján tettem. A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) 

meghatározott mellékletek benyújtásával kezdeményezhető a vízügyi hatóságnál. A környék vízgyűjtője 

az agyagbányától északi irányban lévő Kövesdi árok. 

A bányászati tevékenység során szerzett tapasztalatok alapján rétegcsúszásra érzékeny a terület. A 

rétegcsúszások a mozgó rézsűk alulról való megtámasztásával, a mozgó felületek könnyítésével –

lefedéssel – valamint a szivárgó vizek elvezetésével kezelhető. 2013 őszén a bánya nagymértékű 

karbantartását végezték el, melyben többek között a 9-16 sarokpontok közötti töltés előtt vízelvezető 

árkot alakítottak ki, a rétegvizek kibukkanási helyeiről 1 db 3-1 (gyűjtős rendszerű) illetve 2 db szimpla 

vízelvezető árkot alakítottak ki. A bánya legnagyobb jelentőségű csúszásos és omlásos mozgásokkal 

érintett részén nagy kiterjedésű, 3-4 m mély árkokat alakítottak ki a tó irányába, az árkokból kikerülő 

kőzettömeget pedig az árkok közé építették be. Az így kialakított támasztó-pillérek alsó része az 

agyagásvány-tömbön támaszkodnak, felső részük pedig támasztja a helyrehozott, régen omlással érintett 

területrészt. Lefolyástalan területek nincsenek, a képződött csapadékvizet az újonnan kialakított 

árokrendszer K-i árkán keresztül a tóba vezetik. Tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett 

vízlétesítmények vízjogi engedély kötelesek, állásfoglalásom b) pontjában előírást tettem a kialakított 

vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi engedély megkérésére. A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 

rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) meghatározott mellékletek benyújtásával kezdeményezhető 

a vízügyi hatóságnál. 

A területen a felszín alatti vizek megfigyelésére a 174. sz. kutató fúrást megfigyelő kúttá képezték ki, de a 

98,69 mBf szintig lemélyített fúrásban vízbeáramlást nem tapasztaltak. Tekintettel arra, hogy a felhagyott 

fúrás potenciális szennyezőforrás, szakszerű megszüntetése szükséges. Erre vonatkozóan a c) pontban 

előírást tettem. 

A tárgyi terület ivóvízbázis védőterületet nem érint. 

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es 

méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület 

(2a). 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva 

megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység vízügyi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi 

érdeket a rendelkező részben tett előírások betartásával nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást 

megadtam. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és 

hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés 

c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.  

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és 

hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja. 



PBK/3287-28/2015 

8/8 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

szóló 267/2006. (XII. 20) Korm. rend. 3. melléklet A) fejezet 7. pont, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 

(V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. 

melléklet 4. pontja állapítja meg. 

A bírság mértékére vonatkozó tájékoztatást a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 

25. § (1) bekezdése alapján tette a Bányafelügyelet. 

A bányászati bírság mértékére való figyelemfelhívást a Bányafelügyelet a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdése 

alapján tette meg. 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a 

Bányafelügyelet. 

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 57/2005. (VII. 7.) GKM 

rendelet 4. § (1) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet. 

Hatáskörömet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 27. §, 36. § a 43. § (3) és 

44. § (1) bekezdései, illetékességemet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI. 20.) 

Korm. rend. 3. § (1) és (4) bekezdése és az 1. sz. melléklete határozza meg. 

Pécs, 2016. február 15. 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 
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