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Tárgy: „Püspökmolnári V. - kavics” bányatelek műszaki üzemi terv jóváhagyása 

 

TRANSZKAVICS Kft. 

 

9776 Püspökmolnári 

0147/12 hrsz. (kavicsbánya) 

       Jogerőssé vált: 2014. december 5-én 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Transzkavics Kft. 

(9776 Püspökmolnári, 0147/12 hrsz., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a 

„Püspökmolnári V. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt 

bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT)  

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

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

végrehajthatóvá válásától számított 4 év.  

I.2. A Bányakapitányság a bányaüzemet a 2/2014_MÜT. számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

I.3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Püspökmolnári 082/15, 

082/21-25 hrsz., a 2/2014_MÜT. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

I.4. Engedélyezett kitermelés: haszonanyag megnevezése kavics (kódja:1460) 

mennyisége: 2015 évben xxxx m
3
, 2016 – 2018 években: xxxx m

3
/év.  

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

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

I.6. A Bányakapitányság módosítja a bányatelekkel fedett ingatlanok igénybevételi 

ütemtervét a következőre: 

Igénybevétel tervezett ideje Igénybevétellel érintett ingatlan  

2015 Püspökmolnári 081/21-25 hrsz. 

2016 Püspökmolnári 081/21-25 hrsz. 

2017 Püspökmolnári 081/21-24 hrsz. 

2018 Püspökmolnári 081/21-24 hrsz 

2019 Püspökmolnári 069/1 hrsz 

2020-2024 Püspökmolnári 069/1,085/2, 080/5, 085/3 hrsz. 

 

I.7. Rendelkezés a biztosítékról. 
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I.7.1.  A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

I.7.2.  A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó 

ajánlatát, amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést 

a bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló 

okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a 

Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati 

tevékenység folytatását felfüggeszti. 

II. A Bányakapitányság Bányavállalkozó kérelmére, a „Püspökmolnári V.-kavics” védnevű 

bányatelekre beterjesztett bányászati hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyja, a 

következők szerint: 

 

A keletkező bányászati hulladék: inert hulladék (kavicsos agyag, a nyersanyag fedő 

meddője).  

További keletkező anyag: nem szennyezett talaj (humusz). 

A Bányakapitányság a bányatelken belül a Püspökmolnári 082/15,25 hrsz.-ú területen 

kialakított nem szennyezett talaj és meddő depóniákat, mint hulladékkezelő 

létesítményeket nem sorolja  „A” osztályba. 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 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 2014.10.28-án a „Püspökmolnári V. - kavics” védnevű bányatelek 

tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) 

nyújtott be jóváhagyásra. 

A Bányakapitányság 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 alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem a bányászati hulladékgazdálkodási terv 

tekintetében hiányos. Az elrendelt hiánypótlást Bányavállalkozó az előírt határidőn belül 

teljesítette, így a terv bányászati szempontból engedélyezhető volt. 

Bányavállalkozó rendelkezik a Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség (továbbiakban Felügyelőség) 2769-2/5/2013. számú határozattal módosított 48-

2/2/2009. számú 2024.03.24-ig hatályos környezetvédelmi működési engedélyével. 

Bányavállalkozó rendelkezik a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett 

földrészletekre vonatkozó 10.319/2/2007. számú jogerős más célú hasznosítási engedéllyel. 

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

nem volt. 
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A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

I. Műszaki Üzemi Terv 

I.1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi működési engedély 

hatályára, mely a MÜT hatályánál hosszabb időre terjed ki. 

I.2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont. 

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

Bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlan tulajdonosának ügyvéd által 

ellenjegyzett hozzájárulásával igazolta, 

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

környezetvédelmi működési engedélyben engedélyezett mennyiségre.  

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

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

I.6. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés f) pont. 

I.7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a). 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét 

elfogadta. A MÜT teljesítési ideje a két évet meghaladja, ezért a Bányakapitányság a 

KSH adatai alapján számított, 0,7 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki 

összeget határozott meg a következő képlettel:  

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg* (1+0,007)
4
, (az 4 

kitevő a MÜT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). 

A biztosíték nagysága (a kerekítés szabályai szerint): xxxx (Ft)*(1+0,007)
4
 =  

xxxx Ft  xxxx (Ft). 

A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányakapitányság által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető. 

II. Bányászati Hulladékgazdálkodási terv. 

A Bányakapitányság a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a 14/2008 (IV.3.) 

GKM. rendelet (Bhr.). 4. § (4) bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) 

és ad) alpontjában foglaltak (bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) 

teljesülnek, mivel kitermelés során képződő bányászati hulladékot (kavicsos agyag 

fedő meddő), a meddő depóniákat és a nem szennyezett talaj depóniákat az ütemezett 

tájrendezési tevékenység során Bányavállalkozó visszatölti a bányagödörbe.  

A Bányakapitányság a keletkező és a bányagödörbe visszatöltésre kerülő hulladék 

inert jellegét a Bhr. 17. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal elnökének a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10. számában 

közzétett közleményének alapján állapította meg, tekintettel arra, hogy a közlemény 

mellékletében a 4300 kódszámú kavics szerepel, melynek kitermelése és fizikai 

előkészítése során a közlemény szerint inert bányászati hulladék keletkezik. A 

bányaüzemben keletkező és tárolt bányászati hulladék inert voltát valamint a felső 

humuszos réteg nem szennyezett talaj voltát Bányavállalkozó nyilatkozattal is 

alátámasztotta. 

A Bányakapitányság a kérelemben nevesített és térképmellékleten szereplő nem 

szennyezett talaj és meddő depóniákat nem sorolta „A” osztályba, mert elfogadta a 

tervdokumentációban szereplő szakértői véleményt, mely szerint hulladéktároló 

létesítmények szerkezeti épségének sérülése vagy a létesítmény helytelen üzemeltetése 

következtében előálló meghibásodás rövid vagy hosszútávon várható következményei 

méreteik és kialakításuk folytán nem veszélyeztetik az emberi egészséget, életet vagy 

a környezetet. 
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Szakhatóság bevonása az eljárásba a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján 

nem volt indokolt. 

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

A fellebbezési jog a 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 Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

Veszprém, 2014. november 18. 

 

 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány  

 

 

 

Kapják: (tértivevénnyel)  

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

2. Nyugat - Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, (hivatali 

kapun). 

3. Püspökmolnári Község Önkormányzata 9776 Püspökmolnári 047/12. hrsz., mint 

ingatlantulajdonos. 

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

5. Irattár. 

 


