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HATÁROZAT 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a Readymix-Lesence 

Kavicsbánya Kft. (8313 Lesencetomaj, Kavicsüzem, adószám: 11332949-2-19.továbbiakban: 

Bányavállalkozó) kérelmére „Lesenceistvánd I. - kavics” védnevű bányatelken működő 

bányaüzemének kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT)  

 

jóváhagyja 

a következő feltételekkel:  

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

végrehathatóvá válásától számított 4 év. 

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

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Lesenceistvánd 026/4. 

hrsz., 2/2014_MÜT számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

4. Engedélyezett termelés: xxxx m
3
/év. kavics; kódja: 1460 

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

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

6. Rendelkezés a biztosítékról. 

6.1.A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

6.2.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 
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biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

A határozat jogerős. 

 

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

egyszerűsített határozatot hozott. 

 

Veszprém, 2015. január 22. 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Címzett (tértivevénnyel+ számla).  

2. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 

Székesfehérvár (hivatali kapun) 

3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

4. Irattár. 


