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HATÁROZAT

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Wienerberger Téglaipari zRt.
(1119 Budapest, Bártfai u. 34., adószám: 10731637-2-44, továbbiakban: Bányavállalkozó)
„Békéscsaba III.- agyag” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre
beterjesztett 2016-2018. évi szüneteltetési műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét és mellékleteit
felülvizsgálta, és
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv hatálya: 2018. december 31.
2. A Bányafelügyelet a szüneteltetés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési
kötelezettséget állapít meg a következő képlettel:
3

Éves díj: xxxx m /év x agyag fajlagos értéke x 0,05 x 0,3
A képletben:
-

3

xxxx m /év: az utolsó jóváhagyott kitermelési MÜT-ben engedélyezett kitermelési
mennyiség,

-

agyag fajlagos értéke: az agyag 54/2008. Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fajlagos
értéke,

-

0,05: a bányajáradék százalékos mértéke (5%),

-

0,3: a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint előírt mérték (30%).

A díjat - negyedéves bontásban - a határozat jogerőre emelkedését követően, a tárgyév
negyedévét követő hónap 20-ig kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01031513-00000000 számú számlára.
Amennyiben nem teljes negyedéves időszakra vonatkozóan kell a díjat megfizetni, a fizetendő
díjat a következő képlet alapján kell kiszámítani:
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409
e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A negyedév fizetési kötelezettséggel érintett napjainak száma/negyedév összes
napjainak száma x Éves díj/4.
3. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek
pénzügyi fedezetére - a benyújtott tájrendezési költségterv alapján - xxxx Ft (azaz xxxx forint)
biztosíték adását írja elő.
4. A Bányafelügyelet a Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely
fedezeti igazolás (bankgarancia), elfogadja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja 11.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a
fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a
bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési
bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A056 kódszámot is fel
kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2015. december 2-án a „Békéscsaba III.- agyag” védnevű bányatelek tekintetében,
a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre szüneteltetési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyása iránti
kérelmet nyújtott be. Indokolásában előadta, hogy az építőipar 2008. óta húzódó visszaesése miatt a
tégla iránti kereslet jelentősen visszaesett, így téglagyárban a termelést kényszerűségből leállították
és a bányában is a kitermelést szüneteltetni kívánják.
A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 30. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 17. §-a alapján megvizsgálta és megállapította, hogy
az eljárás lefolytatható.
A Bányavállalkozó a szüneteltetési kérelmét 2016-2019. évekre (4 évre) nyújtotta be, majd
módosította 2016-2018. évekre (3 évre), tekintettel a Vhr. 17. § (1) bekezdésére, mely szerint a
szüneteltetésre vonatkozó műszaki üzemi terv legfeljebb 3 év időtartamra hagyható jóvá.
A szüneteltetés alatt a Bányavállalkozó olyan tevékenységet nem kíván folytatni, amely idegen
ingatlan igénybevételével jár.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a „Békéscsaba III.- agyag” bányaüzem szüneteltetése jelen
kérelem jóváhagyása esetén nem éri el a 6 évet, így a kérelem a Bt. 30. § (4) bekezdése szerint
engedélyezhető volt.
A Bányafelügyeletnek a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének A. és B. pontjában
szereplő, a táblázatban feltüntetett szakhatóságokat, illetve szakkérdések ügyében nyilatkozó
hatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt nem kellett bevonnia:
Hatóság megnevezése:

Megkeresés mellőzésének oka:
a bánya rendelkezik a Körös-vidéki Környezetvédelmi

területi vízügyi hatóság

Felügyelőség KFH-10137/1995. számú, határozatlan
ideig érvényes környezetvédelmi engedélyével
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Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,

az eljárás tárgya nem meddőhányó vagy 40 m-nél

Vasúti és Hajózási Hivatal

magasabb építmény

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai

vezetője

célú létesítmény működési vagy védőterületét

települési önkormányzat jegyzője

a tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet

környezetvédelmi és természetvédelmi

a bánya rendelkezik a Körös-vidéki Környezetvédelmi

főosztály

Felügyelőség KFH-10137/1995. számú, határozatlan
ideig érvényes környezetvédelmi engedélyével

megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya

a tevékenység nem termőföldön valósul meg

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 17. § (1) bekezdés, a kérelemnek megfelelően.
2. A kieső bányajáradék pótlására vonatkozó rendelkezés – az állami bevételek garantálása
érdekében – a Bt. 30. § (2)-(3) bekezdésén, a díj megfizetésére vonatkozó rendelkezés a Vhr.
4. § (5) és (9) bekezdésén alapul. Az SZBK/3686/7/2010. számú határozatban a kitermelhető
3

ásványi nyersanyag mennyiség: xxxx m /év agyag. A bányajáradék mértéke a Bt. 20. § (3)
bekezdés f) pontja alapján 5%. A bányavállalkozó által fizetendő éves díj mértéke a
szüneteltetést megelőző kitermelési műszaki üzemi tervben az utolsó évre jóváhagyott
kitermelési mennyiség értéke után a Bt. 20. § szerint meghatározott bányajáradék mértékének
30 % a Bt. 30. § (3) bekezdés szerint.
3. és 4. Bt. 41. § (7) bekezdés, Vhr. 25. § (7)-(15) bekezdés. A Bányavállalkozó a Bankgaranciát
már korábban benyújtotta a Bányafelügyeletre, mely határozatlan ideig érvényes.
A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A
fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1)
bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2015. december 11.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
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Értesül:
1. Wienerberger Téglaipari zRt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Jogerőre emelkedést követően:
2. Wienerberger Téglaipari zRt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (elektronikus úton).
4. Irattár
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