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Tárgy: „Kolontár II.- homok” 
bányatelken működő külfejtéses 

bányaüzem műszaki üzemi 

tervének jóváhagyása  

Ügyintéző: 

Szerv. egység: 

Telefon: 

Aradi László 

Bányászati Osztály 

88/576 - 639 
 

 

Jogerőssé vált: 2015. szeptember 15-én 

H A T Á R O Z A T  

I. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az „Erdővidék” 

Mezőgazdasági Kft. (8193 Sóly, Külterület 06/2. hrsz.. Cg.: 19-09-513554., továbbiakban: 

Bányavállalkozó) kérelmére a „Kolontár II.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) 

 

jóváhagyja, 
a következő feltételekkel 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): A határozat jogerőssé és 

végrehathatóvá válásától számított 3 év. 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a terv_1/2015_müt számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Kolontár 094/24. hrsz., a 

terv_1/2015_müt számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

4. Engedélyezett kitermelés:  

   xxxx m
3 

/év  homok (kódja: 1453) 

5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és 

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

6. A Bányafelügyelet ingatlan igénybevételi ütemtervet a következők szerint fogadja el:  

 

Igénybevétel tervezett időpontja Igénybevételre tervezett ingatlan 

2015-2026. év Kolontár 094/24. 

 

7. Rendelkezés a biztosítékról. 

7.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 
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7.2. A Bányafelügyelet a biztosítékadás módját, amely óvadék, elfogadja. 

Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 

napon belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei Kormányhivatallal 

megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a 

Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

megtiltja. 

8. A Bányafelügyelet további előírás: 

A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan 

változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban 

foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) be kell jelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak. 

 

II. A Bányafelügyelet a benyújtott Bányászati Hulladék-gazdálkodási Tervet (BHGT) 

elfogadja. 

- A tárolt bányászati hulladék: inert hulladék (löszös kavicsos homok) 

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 

fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, 

tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- 

vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 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 A 053 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó 2015. január 28-án „Kolontár II.- homok” védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be 

jóváhagyásra. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a valamint a 

bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.) alapján 

megvizsgálta és megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozat alapján), hogy az igénybe venni 

tervezett Kolontár 094/24 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a Bányavállalkozó nem rendelkezik 

az illetékes földhivatal más célú hasznosításra vonatkozó jogerős és végrehajtható engedélyével.  

A Bányafelügyelet az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján felfüggesztette.  

 

A Bányafelügyelet a földhivatali eljárás lezárása után az eljárást folytatta, egyben 

felfüggesztette a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 



3 / 5 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  8210 Veszprém, Pf.: 1098 

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644, e-mail: vbk@mbfh.hu 

Főosztály (továbbiakban: Felügyelőség) diffúz légszennyező forrás engedélyezése ügyében 

indult eljárásának jogerős és végrehajtható döntéssel történő lezárásáig. 

 

A Felügyelőség 51615/2015. számú határozata 2015. augusztus 24-én emelkedett jogerőre.  

 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása 

nem volt. 

 

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok igénybevételi jogosultságát Bányavállalkozó az 

ingatlan tulajdonosával kötött megállapodással igazolta. 

 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

 

I. MÜT 

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 106558/2009. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozatára.  

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont. 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont,  

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 106558/2009. számú előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozatára. (kitermelési mennyiség: xxxx m
3 

/év homok) 

5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy 

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

6. Bt. 26. § (3) és a Vhr. 12. § (2) bekezdése. 

7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdés.  

A Bányafelügyelet Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg értékét 

Bányavállalkozó kalkulációja szerinti xxxx Ft értékben elfogadta. 

A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető. 

8. 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet B. pont  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 11. § (5) bekezdése szerint a környezeti 

zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a 

környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, 

amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás 

szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A 

változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. 

számú melléklete szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz benyújtott zajvédelmi munkarészben foglalt 

számítások alapján a bányászati tevékenységnek a védendő létesítményeknél nincs 

érzékelhető hatása, a tervezett bányászati tevékenységből származó zajterhelési 

határértékek a zajtól védendő területeken biztosítottak, valamint a számítások alapján a 

tervezett tevékenység zajszempontú hatásterülete a bányatelkek határától számított 

132m-en belüli terület, amelyen belül nincsenek védendő létesítmények, így a 

Zajrendelet 10. § (3) bek. a) pontja alapján a tevékenység megkezdése előtt az 

üzemeltetőnek nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérnie a 

környezetvédelmi hatóságtól.  

A fentiek alapján e kérdésben rendelkezni nem kellett. 

II. BHGT 

A Bányafelügyelet a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4) 

bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglaltak 

(bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, mivel a bányászati 

hulladékot a szárazon maradt bányaudvar tájrendezésére használja fel. 

A Bányafelügyelet a tárolt hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10. 

számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével állapította meg. A 

közlemény és melléklete szerint a 4200 kódszámú homok kitermelése és fizikai 

előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik. A bányászati hulladék inert 

voltát Bányavállalkozó egyebekben szakértői nyilatkozattal is alátámasztotta.  

A Bányafelügyelet megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozata alapján), hogy a 

kérelemben tervezett védőtöltések a Bhr. 2. § 8. pont d.) alpontja szerint nem 

hulladékkezelő létesítmények, mert a bányászati hulladékot 3 évnél rövidebb ideig 

tárolják. Az ezen felül keletkező bányászati hulladékot a tájrendezésre folyamatosan 

használja fel.  

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) és a 

Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. . A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének 

módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

 

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul.  

 

Veszprém, 2015. szeptember 10. 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 
 

                          Dr. Káldi Zoltán 
                            bányakapitány 
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Kapják: (tértivevénnyel)  

1. Címzett+számla  (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MÜT 1 példánya)  

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően). 

3. Irattár. 


