Iktatószám: PBK/657-10/2017.

2017. május 20-án jogerőre emelkedett.
Tárgy: A „Balatonszentgyörgy II. - agyag” védnevű

Ügyintéző: Kusz Lajos

bányatelken működő bányaüzem 2017 - 2022 évekre

: +36-72 314-952/225
: +36-20 662-5402
: (kusz.lajos@baranya.gov.hu)
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Bártfai u.
1119

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a „Balatonszentgyörgy II. - agyag” védnevű bánya 2017 - 2022. évekre vonatkozó
kitermelési műszaki üzemi tervét a Wienerberger Téglaipari Zrt., (1119 Budapest, Bártfai u. 34.; a
továbbiakban: Bányavállalkozó) számára 2022. december 31-ig tartó érvényességi idővel, az alábbi
feltételekkel
jóváhagyja.
1. A kitermelési tevékenység a Pécsi Bányakapitányság által a 2595/2001/5. Bk. számú határozattal
megállapított „Balatonszentgyörgy II. - agyag” védnevű bányatelken, a Balatonszentgyörgy település
külterületén 045/1, 045/2, 046, 047/2, 048/11, 048/14, 048/24 és a 048/25 hrsz.-ú ingatlanokon
történhet,

a

Somogy

Megyei

Kormányhivatal

Kaposvári

Járási

Hivatala

Agrárügyi

és

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által kiadott SO-04Z/KO/182-3/2017. számú
jogerős környezetvédelmi működési engedély határozat szerint.
A tervciklusban a Balatonszentgyörgy 045/2, 047/2, 048/14 és a 048/24 hrsz.-ú ingatlanok vannak
bányászati célú igénybevételre betervezve.
2. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III.
20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint:


az „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” csoport, „9. Képlékeny
agyag-II” alcsoport, 1419 kódszámú haszonanyag;
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3. A kitermelése engedélyezett ásványi nyersanyag a bányatelek területén a rendelkezésre áll.


A

tervciklusban

a

bányatelek

nyilvántartott

agyag

ásványvagyonának

a

kitermelése

engedélyezett.


A kitermelhető haszonanyag (agyag) legnagyobb mennyisége: xxxx [m /év],



A kitermelhető meddő (meddőhányó valamint köztes és fedő anyag) legnagyobb mennyisége:

3

3

xxxx [m /év],


Termelési veszteség a bányajáradék önbevallása során a hatályos szabályozás alapján nem
számolható el.



Az ásványi nyersanyag elszámolását az 54/2008. (III.20.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell
végezni.



A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározását bányamérési (geodéziai)
módszeren alapuló térfogatszámítással kell elvégezni. A meghatározás eredményét bizonylatolni
kell és a kitermelést, mint változást a bányaművelési térképen fel kell tüntetni.

4. A jóváhagyott Műszaki Üzemi Tervtől – a fő bányaveszélyek elleni védekezést, az ásványvagyongazdálkodást, a vízgazdálkodást, a környezetvédelmet és a bányakárt érintő tevékenységekkel
kapcsolatban – eltérni csak a Bányafelügyeletnek az érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló
jóváhagyásával szabad.
5. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba
venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott
dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve
villamos szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie.
6. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által
művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó
kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a
Műszaki Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja.
7. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a biztonsági szabályzatokban
(KBBSZ, Általános Bányabiztonsági Szabályzat, bányatérképek méretarányára és tartalmára
vonatkozó Biztonsági Szabályzat, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági
Szabályzat) foglalt előírásokat.
8.

A „Balatonszentgyörgy II. – agyag” védnevű bányatelken lévő bánya felelős műszaki vezetője és
felelős műszaki vezető helyettes személyei:
-

Felelős műszaki vezető: Végh Viktor (9485 Nagycenk, Vám u. 27/B.),
FMV engedély száma: KB-BBK/1478-4/2013.

-

Felelős műszaki vezető helyettes: Erdős Attila (5600 Békéscsaba, Fábry u. 34.),
FMV engedély száma: KB-SZBK/3008-4/2015.
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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 műszaki üzemi terv 7.5.2 fejezete szerint alvállalkozóként
alkalmazza.

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.
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 Bányavállalkozó a záradékolt műszaki üzemi terv 6.2 fejezetében leírtak szerint köteles a
tájrendezési munkákat elvégezni a tervciklusban.
14. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése,
illetve kivizsgálása során a kitermelési műszaki üzemi terv 10. fejezete szerint kell eljárni a 9/2013.
(III. 22.) NFM rendelettel hatályba léptetett biztonsági szabályzatnak megfelelően.
15. A bányaüzemben a tervciklusra módosított bányászati hulladékkezelést a kitermelési műszaki
üzemi terv 11. Hulladékgazdálkodás fejezete szerint kell végezni.
-

Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet legalább ötévenként felül kell
vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását
kezdeményezni.

16. A Bányafelügyelet továbbra is elfogadja a Wienerberger Téglaipari Zrt. által felülvizsgált, a
Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére
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szolgáló biztosítékot megalapozó költségtervet. A kötelezettségek fedezetére továbbra is a jelenlegi,
az Unicredit Banktól származó, 2008.10.08-i dátummal elhelyezett xxxx Ft, azaz xxxx forint
bankgarancia szolgál.
17. A Bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott műszaki üzemi terv időtartama alatt, legfeljebb 12
hónapig a kitermelést a műszaki üzemi terv 7.6 fejezete szerint szüneteltetheti. A kitermelést 12
hónapot meghaladóan szüneteltetni a bányafelügyelet engedélyével, a jóváhagyott szüneteltetési
műszaki üzemi terv alapján lehet.
18. A tárgyi műszaki üzemi tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg
megváltozott viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó
a jóváhagyott tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a
jóváhagyó határozat teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett
teljesítési idő felével meghosszabbítható a Bányavállalkozó kérelmére. Az éves felülvizsgálat során
vizsgálni kell a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, tájrendezés)
pénzügyi fedezetére rendelkezésre álló összeg nagyságát és elégtelensége esetén új ajánlatot kell
tenni.
19. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok
mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni.
Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget,
ebből: ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része,
meddőanyag tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra
került része, humuszos feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve
hasznosított része) is tartalmaznia kell.
20. A Bányavállalkozó köteles a tárgyév január 1. napja és április 1. napja között kiegészített
bányaművelési térképet, az előállításához felhasznált alap- és részletpontokról digitális állományban
elkészített koordinátajegyzéket minden év április 20-ig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak
digitális és papír alapon megküldeni a helyszíni mérések időpontjának megjelölésével.
21. A

Balatonszentgyörgyi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

Jegyzője

a

műszaki

üzemi

terv

jóváhagyásához a 01/761/1/ 2017. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását helyi természetvédelmi
szempontból az alábbiak szerint megadta:
a „ Balatonszentgyörgy II. – agyag „ védnevű bánya 2017-2022. évekre vonatkozó műszaki
üzemi tervének engedélyezési tervdokumentációját áttanulmányoztuk és ahhoz a benyújtott
dokumentáció alapján hozzájárulunk.
22. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.), mint első fokú
honvédelmi szakhatóság a 1711/3065-1/2017. nyt. számú végzésében a tárgyi ügyben az alábbi
szakhatósági állásfoglalást adta:
„A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához hozzájárulok.”
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A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést
és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció
megküldését követően lehet megkezdeni.
A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb
jogszabályokban előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
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 megfelelő 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 43.000.- 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. A0332 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.

INDOKOL ÁS
A Wienerberger Téglaipari Zrt. 2017. március 24-én a „Balatonszentgyörgy II. – agyag” védnevű bánya
2017 - 2022. évekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló kérelmet
terjesztett elő hatóságomhoz.
A Bányafelügyelet megvizsgálta a kérelmet és az annak mellékleteként a 2017. március 21-én Végh
Viktor bányászati tervező által összeállított műszaki üzemi tervdokumentációt. A felülvizsgálatot
követően az eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjról számlát állított ki, és PBK/657-7/2017. ikt.
számon hiánypótlásra kötelezte a Bányavállalkozót.
A Bányafelügyelet a hiánypótlásban az előző tervidőszak értékelésének pontosítására, a végzés 2.
pontjában az ásványvagyon pontosítására kötelezte a Kérelmezőt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Bt.) végrehajtási rendelete, a 203/1998. (XII.19) Korm. r. 13. § (3)
bekezdésének h) pontja szerint.
Hatósági FőosztályBányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5.  7602 Pécs, Pf.: 61.
 +36-72 510-366  +36-72 510-367  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

6
A Bányavállalkozó a PBK/657-8/2017. ikt. számú levelében teljesítette a hiánypótlást és pontosította a
Bányafelügyelet által kért adatokat.
A Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjat 2017. 03. 14-én befizette. A Bányafelügyelet az
igazgatási szolgáltatási díjról számlát helyettesítő okmányt állított ki, amelynek végösszege 86.000,- Ft,
és amelyet a Bányavállalkozó részére megküldött.
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 (2017. márc. 29-i
állapot) a Bányavállalkozónak bányajáradék önbevallási és befizetési, felügyeleti díj, továbbá bírság
tartozása nem áll fenn.
A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását, a
kérelem beérkezésekor hatályos, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Bt.) 27. §. (4)
bekezdése alapján végezte.
A határozat 1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 27. § (1)
alapján a környezetvédelmi engedélyben foglaltak figyelembevételével,
a határozat 2., 3. pontja szerint a Vhr. 13. § (3) h) pontjának előírásaira tekintettel rendelkezett a
Bányafelügyelet.
A 4. pontban a Vhr. 15. § előírására tekintettel rendelkezett a Bányafelügyelet.
Az 5. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.)
NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1) - (3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a
Bányafelügyelet.
A 6. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a
Bányafelügyelet.
A 7. pontjában a Bt. 27. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A 8. pont szerint pedig a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről
szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet 8. § előírásai figyelembe vételével rendelkezett a Bányafelügyelet.
A 9., 10. és 11. pont szerint a Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a
Bányafelügyelet.
A 12. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3)
bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A 13. pont szerint a bánya tájrendezési újrahasznosítási céljának megadása érdekében, a Vhr. 22. § (1)
bekezdése alapján írta elő a Bányafelügyelet.
A határozat 14. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.
A 15. pont szerint a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet a Vhr. 13. § (3) bekezdés i) pontja és a
14/2008. (IV.3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az
ennek megállapításához szükséges adatokat és leírásokat. A területen, 3 éven túl nem gyűjtenek nem
szennyezett talajt, azt tájrendezéshez használják fel, a kitermeléssel párhuzamosan.
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A 16. pontban a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (5) - (7) bekezdései alapján járt el a
Bányafelügyelet, és fogadta el a Bányavállalkozó által felülvizsgált tájrendezési biztosítékot megalapozó
költségtervet valamint a biztosíték fedezetére benyújtott bankgaranciát.
A határozat 17. pontjában a Bt. 30. § (1) bekezdése alapján, míg 18. pontjában a Vhr. 14. § (3) bekezdés
alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.
A rendelkező rész 18. pontjában leírtakat a Bt. 25. § (2a) bekezdésében és a Vhr. 9. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján,
a 19. pontjában a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról
szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdése alapján írt elő kötelezést a Bányafelügyelet.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (2)
bekezdése alapján a Bányafelügyelet megkérte az eljárásban érdekelt szakhatóságok nyilatkozatát, a
műszaki üzemi terv dokumentáció megküldésével.
A

21.

pontban

a

Balatonszentgyörgyi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

Jegyzője,

mint

helyi

természetvédelmi hatóság a 01/761/1/ 2017. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal
indokolta:
A műszaki üzemi tervek alapján megállapítottuk, hogy a tevékenység a Helyi Építési
Szabályzatban nem szabályozott, ezért a HÉSZ-el nem ellentétes. A helyi környezetvédelemi és
természetvédelemi előírások tekintetében sem kifogásolt tevékenység.
Fentiekben leírtak alapján a műszaki üzemi tervhez hozzájárulunk.
A műszaki üzemi tervhez a hozzájárulásomat a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §. alapján, valamint a szakhatósági
feladatokat ellátó hivatalok kijelöléséről szóló 267/2006.(XII.20.) kormányrendelet alapján adtam
meg.
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, mint első fokú honvédelmi szakhatóság a rendelkező
rész 22. pontjában rögzített, 1711/3065-1/2017. nyt. számú végzését az alábbiakkal indokolta:
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, azért 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. § 8. pontján alapszik.
A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet A. táblázat 4. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni
önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.
A határozat rendelkező részében a Bányafelügyelet a bányafelügyeleti megállapításokon kívül
figyelembe vette az általa, mint első fokú döntéshozó hatóság részéről megkért és beérkezett
szakhatósági állásfoglalási feltételeket.
A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem
beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdés alapján hagyta jóvá.
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A Bányafelügyelet a Ket. 134. § d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta
szükségesnek a kiszabható bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat rendelkező
részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. § - okban előírtak 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.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) a) pontja, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.
Pécs, 2017. április 27.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

Wienerberger Téglaipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai utca 34.

2.

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi
u. 91.

3.

Irattár

A határozatot e-úton kapják:
1. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, email: hatosagihivatal@hm.gov.hu
2. Somogy Megyei Kormányhivatal, Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály , email: kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu)
3. Végh Viktor; viktor.vegh@wienerberger.hu

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