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Márkó, 026/131 hrsz. külterület. 

kérelmére a „Márkó III. - 

dolomit” bányatelken működő 

külfejtéses bányaüzem műszaki 
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Jogerőssé vált: 2015. november 24-én 

H A T Á R O Z A T  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kerekdomb-2000 Kft. (8441 Márkó, 

026/131 hrsz. külterület. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Márkó III. - dolomit” 

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): 2022. december 31. 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 5/2015_MÜT. számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Márkó 026/24., 026/134., 

026/135. hrsz., a 5/2015_MÜT. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

4.   Engedélyezett kitermelés: xxxx m
3
/ év porlódó dolomit, kód: 1543 A  

Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv hatálya alatt xxxx m
3 

meddőanyag értékesítését 

engedélyezi.  

A meddőanyag összetételét földtani szakértővel kell meghatározni, és a földtani szakértő 

által megállapított összetétel alapján kell a bányajáradék önbevallást és befizetést 

teljesíteni. Bányavállalkozó a meddőanyag értékesítését addig nem kezdheti meg, amíg a 

földtani szakértői vélemény a meddőanyag összetételét nem határozta meg. 

Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a bevallást és 

befizetést teljesíteni. 

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

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi 

6. Rendelkezés a biztosítékról.  

6.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 
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6.2. 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. 

A Bányafelügyelet a 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyszerűsített 

határozatot hozott. 

 

Veszprém, 2015. november 20. 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 

                          Dr. Káldi Zoltán 
                          bányakapitány 

 

Kapják: (tértivevénnyel). 

1. Kerekdomb-2000 Kft. 8441 Márkó, 026/131 hrsz. külterület  

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

3. Irattár. 


