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Tárgy: „Lébény I. - kavics” 
bányabezárási műszaki üzemi 

tervének jóváhagyása  

Ügyintéző: 

Szerv. egység: 

Telefon: 

Eper Gábor 

Bányászati Osztály 

88/576 - 643 
 

 

Jogerőssé vált: 2016. február 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 LÉBETRA Kft. (9022 Győr, Liszt F. u. 

21. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a  „Lébény I. - kavics” védnevű bányatelek 

bányabezárási műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét  

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

1. A „Lébény I. – kavics” védnevű bányatelek VBK/2638-8/2014 sz. határozattal 

jóváhagyott műszaki üzemi terve jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontjától 

hatályát veszti. 

2. A határozat 4. pontjában előírt bányabezárási és tájrendezési feladatokat a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított két hónapon belül maradéktalanul végre kell hajtani.  

3. A Bányafelügyelet a bányaüzem területét a 2/2015 nyilvántartási számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

4. Az elvégzendő bányabezárási és tájrendezési feladatok: 

4.1. A Lébény 030/3 és 030/10 hrsz. ingatlanokon kialakított védőtöltések anyagának 

elterítése  

4.2. A parti végrézsűk rendezése 35
o
-t nem meghaladó dőlésszög kialakításával. 

4.3. A bányaüzem területén található hulladék elszállítása. 

5. Az érintett ingatlanok tulajdonosának (LÉBETRA Kft.) a visszamaradó bányatavak 

hasznosítására a bányabezárási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat jogerőre 

emelkedésétől számított egy éven belül vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni. 

6. Rendelkezés biztosítékról: 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek 

pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. A biztosíték fajtájára vonatkozó 

ajánlatot, amely óvadék, elfogadja. 
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 20.000 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 A057 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2016. január 26-án a „Lébény I. - kavics” védnevű bányatelekre vonatkozó 

bányabezárási műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet és mellékleteit az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. §-a, 

valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 26. §-a alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy az bányászati szempontból engedélyezhető. 

 

A tájrendezési munkákkal érintett Lébény 030/2, 030/3 és 030/10 hrsz.-ú földrészletek a 

Bányavállalkozó tulajdonában lévő művelési ágból kivett területek. A bányászati tevékenység 

végzésére vonatkozó H-2430-5/2006 számú környezetvédelmi engedély határozatlan ideig 

hatályos. 

 

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az eljárás során szakhatóság 

bevonása nem szükséges. 

 

A Bányafelügyelet az eljárásban érintett ügyfeleket a 2004 évi CXL. tv. (Ket.) 29.§ (4) bekezdés 

b) pontja lapján az eljárás megindításáról nem értesítette mivel annak megindításától számított 8 

napon belül az ügy érdemében döntést hozott. 

 

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

 

1. A VBK/2638-8/2014 sz. határozattal jóváhagyott 2019. december 31-ig hatályos műszaki 

üzemi terv hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT egyidejűleg nem lehet hatályban). 

2. A Bt. 36. § (1) és bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont alapján. Tekintettel az 

elvégzendő feladatok körére - mely a dokumentációhoz csatolt költségterv alapján 40 üzemóra 

alatt teljesíthető - a végrehajtásra kért féléves időtartam engedélyezése nem indokolt. 

3. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont. 

4.1. A Bt. 36. § (1) bekezdés, figyelemmel arra, hogy bányavállalkozó a MÜT végrehajtásával 

eleget tesz a 14/2008 (IV.3.) GKM rendelet (Bhr.). 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) 

alpontjában foglaltaknak (bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései).  
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4.2. A Bt. 36. § (1) és Vhr. 22. § (1) bekezdések, az újrahasznosítási célnak megfelelő 

területkialakítás érdekében, tekintettel a VBK/1269/1992/8. sz. bányatelek határozat 2. 

pontjában foglalt 35
O
 határszög értékre. 

4.3. A Bt. 36. § (1) bekezdés a terület természeti környezetbe illő kialakítása érdekében. 

5. A 239/2000 (XII.23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. 

6.  Bt. 41.§ (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdések. A Bányafelügyelet a biztosíték módjáról és 

mértékéről a Bányavállalkozó költségterven alapuló ajánlata alapján rendelkezett.  A 

Bányavállalkozó biztosítékadási kötelezettségét már teljesítette (a Bányavállalkozó az előzőleg 

jóváhagyott MÜT kapcsán xxxx Ft óvadékot letétbe helyezett) ezért e körben rendelkezni nem 

kellett. 

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

 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a 98. § (1a), 99. § (1) bekezdése alapján 

biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015 (XII.30) NFM 

rendelet 1. § (2) és 2. § (2) bekezdései, valamint az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 2. 

melléklete állapítja meg. 

 

A 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, 2016. február 3. 

 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 

 

 

Kapják: (tértivevénnyel)  

1. LÉBETRA Kft., 9022 Győr Liszt F. u. 21. 

2. E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13. 

3. Magyar Telekom Távközlési Nyrt., 1013 Budapest  Krisztina körút 55. 

4. Irattár. 


