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(a

továbbiakban:

Bányafelügyelet) felülvizsgálta a Creaton South-East Europe Kft. (8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.) által
benyújtott, a „Lenti III. - agyag” védnevű bányatelken működő bánya 2011-2020. évekre kidolgozott
kitermelési műszaki üzemi terv ismételt módosítására irányuló kérelmét.
A Bányafelügyelet a felülvizsgálat megállapításainak, valamint az ügyben rendelkezésére álló iratok, adatok
figyelembevételével a PBK/620-13/2011. sz. határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv újabb módosítását
a következő feltételekkel és jogkövetkezményekkel járó megállapításokkal változatlan - 2020. december 31ig kiterjedő érvényességgel - jóváhagyja az alábbiak szerint:
1.

A humusz- és a meddődepó elhelyezhető a bányafelügyelet 5579/1999/15. ikt. számú határozatával
megállapított és a PBK/1490-14/2013 ikt. számú, valamint PBK/2815-10/2013 ikt. számú, valamint a
2638-5/2014 határozatokkal módosított „Lenti III. - agyag” védnevű bányatelken, a Lenti 0547/66 hrszú ingatlanon, a Lenti III-2017/5 s.sz. térképen ábrázolt módosított bányaüzemi területen, a villamos
távvezeték Ny-i oldalán, annak biztonsági övezetén kívül.

2.

A gépi erejű fel- és lerakodás, a szállítás és a közlekedés rendjét ill. a hányóképzési és készlettérkialakítási tevékenységet szabályozó üzemi utasításokba be kell építeni a villamos távvezetékkel
kapcsolatos korlátozó szabályokat. A kiegészített üzemi utasítást a felügyeletet ellátó személyeknek
át kell adni, az érintettek részére pedig oktatni kell.

3.

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 xxxx Ft, azaz
xxxx

forint

értékű,

Óvadéki

Szerződés

szerint

létrehozott

hatósági

letétet

ajánl

fel.

A

Bányavállalkozónak a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, 6 példány
benyújtásával kezdeményeznie kell a Baranya Megyei Kormányhivatalnál az óvadéki szerződés
megkötését, majd azt követően – a szerződésben leírtak szerint - az óvadéki összeg Baranya Megyei
Kormányhivatal letéti számláján való elhelyezését.
4.

A Bányafelügyelet változatlanul hatályban tartja a tárgyi bányára vonatkozó kitermelési műszaki üzemi
tervet jóváhagyó PBK/620-13/2011 ikt. Bk.-i iktatószámú jogerős és végrehajtható határozat korábbiés a jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz
címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.
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Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (21.500.-Ft) kell megfizetni. A díjat a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat 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 0332 számú kódszámát is.
INDOKOL ÁS
A Creaton South-East Europe Kft. bányavállalkozó 2017.10.19-én, a „Lenti III. - agyag” védnevű bányatelken
működő bánya 2011-2020. évekre kidolgozott kitermelési műszaki üzemi terv ismételt módosításának
jóváhagyását kérte a Bányafelügyeletnél.
A 2017.10.24-én kelt PBK/2502-7/2017. sz. hiánypótlási felhívását követően a kérelmező által 2017.11.02án megküldött bankszámla kivonat alapján a Bányafelügyelet azt állapította meg, hogy az eljárási díj nem a
hiánypótlási felhívásban megadott számlaszámra lett utalva. A Bányafelügyelet a 2017.11.02-án kelt
PBK/2502-12/2017. sz. felhívásában ismét felszólította a kérelmezőt az eljárási díj befizetés igazolására,
továbbá a hatályos jogszabályi előírásokat kielégítő - bányavállalkozó bányászati tevékenységből eredő
kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére adott - bányavállalkozói ajánlatot kért a Creaton SouthEast Europe Kft –től. A PBK/2502-12/2017. sz. felhívásában foglaltakat 2017.11.30-án teljesítette a
Bányavállalkozó.
A Bányafelügyelet az eljárás során a műszaki üzemi terv-módosítási dokumentáció felülvizsgálata során az
alábbiakat állapította meg.
- a Bányavállalkozó azért kezdeményezte tárgyi bánya műszaki üzemi tervének módosítását, mert a
villamos távvezeték védőtávolságán kívül, mellette megvalósított humusz és meddőhányókhoz (a termelési
terület É-i irányú előrehaladása miatt) a kiszállítási távolság jelentősen megnövekszik, ezért a termelési
területek közelében tervezik az új humusz II. és meddő II. depók létrehozását. A kitermelési műszaki üzemi
terv módosítása fentiek alapján a „Lenti III. - agyag” védnevű bányatelken működő bányában, a korábban
kijelölt bányaüzemi határ NY-i irányban történő kiterjesztését jelenti,
- a bányaüzemi terület bővítéssel érintett Lenti 0547/66. hrsz ingatlan a Bányavállalkozó tulajdonát képezi,
- a bányaüzemi terület bővítése nem jelent plusz tájrendezési feladatot, a kitermelési helyszínt, ill. a
volument nem érinti,
- a PBK/1773-6/2015. Bk. sz. határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv módosításban meghatározott
tájrendezési költségek, a módosítás során nem változnak,
- a műszaki üzemi terv módosítása szakhatósági, szakkérdésben megvizsgálandó kérdéskört nem érint,
ezért tárgyi eljárásba társhatóságok megkeresése nem indokolt,
- az engedélyezési dokumentáció bányatérképe összhangban van a kérelem szöveges részével,
- a Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban,
- a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Creaton South-East Europe Kft. egyenlegére vonatkozó
belföldi jogsegély megkeresésre, az MBFH/3322-2/2017. sz. végzésében azt közölte, hogy a
Bányavállalkozónak az MBFSz Bányászati és Járadékbevételi Osztály 2017. október 19-i nyilvántartása
alapján nincs fizetési hátraléka,
- az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján megállapítható volt, hogy a Bt. 5. § (4a)
bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása a
Kérelmezőnek nincs.
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A Bányafelügyelet a rendelkező rész
1. pontjában a műszaki üzemi terv módosítására vonatkozó kérelemnek megfelelően rögzítette a tervezett
kitermelés módosítással érintett területeit,
2. pontjában a 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet (a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági
Szabályzatáról) 10.§ (3) és 11. § (1) bekezdések figyelembe vételével intézkedett,
3. pontjában bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41. § (7) bekezdése, ill. a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (5) (6) és (12)
bekezdései alapján döntött, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló, PBK/620-13/2011 ikt. számú jogerős
határozattal elfogadott 13.525.000.- Ft, biztosíték fedezi a Bányavállalkozó által számított tájrendezési
költségeket, a felajánlott óvadéki szerződési forma pedig megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek,
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 a PBK/620-13/2011 ikt. számú határozat és az azt módosító
PBK/2669-2/2011, PBK/156-8/2014. és PBK/2019-8/2014. számú határozat – jelen határozat rendelkező
részében nem módosított - rendelkezéseinek hatályban tartása érdekében rendelkezett.
Az eljárásba a PBK/2502-8/2017. sz. végzéssel - vezetékjog/bányaszolgalmi jog jogosítottjaként - ügyfélként
bevont gazdálkodók az eljárás során észrevételt nem tettek.
A Bányafelügyelet a megfizetett 43.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról (V81BA7-05126, sorszámú)
számlát helyettesítő okmányt állította ki, amelyeket a Bányavállalkozónak megküldött.
A Bányafelügyelet döntését a rendelkezésére álló határidőn belül meghozta, így a PBK/2502-7/2017. sz.
végzés I. pontjában (függő hatályú végzés) foglaltakhoz joghatások nem kapcsolódnak, az engedélyezési
eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj visszatérítésére a Bányafelügyeletnek nem kell
intézkednie.
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 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 mint érdemi döntésre jogosult szerv a műszaki üzemi terv módosítást a kérelem
beérkezésekor hatályos Bt. 27. §. (4) és a Vhr 14.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel hagyta jóvá, a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés és az
1. mellékletben meghatározott illetékességi területén eljárva.
Pécs, 2017. november 30.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Kormos Károly
bányakapitány
Kapja:
1. Creaton South-East Europe Kft. 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
2. E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13 (Lenti 0547/66 hrsz;
vezetékjog jogosítottja)
3. E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa Zrínyi M u. 32. (Lenti 0547/66 hrsz;
vezetékjog jogosítottja)
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4. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 1031 Budapest Anikó utca 4.
(Lenti 0547/66 hrsz; vezetékjog jogosítottja)
5. MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYRT. 1117 Budapest, Október 23-a u. 18. (Lenti 0547/66
hrsz bányaszolgalmi jog jogosítottja)
6. MOL NYrt. Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog 5000 Szolnok, Ady E. u. 26.
7. Irattár
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