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Ügyszám: VE-V/001/1529-6/2017.   
 
 
 
 
 

Tárgy: Az Út-Globál Kft. kérelmére a  
„Várpalota XVI. – kavics” 
bányatelken üzemelő bányaüzem 
kitermelési műszaki üzemi terv 
jóváhagyása  
 

Ügyintéző: 

Szerv. egység: 

Telefon: 

Aradi László 

Bányászati Osztály 

88/576 - 639 
 

 

Jogerőssé vált: 2017. szeptember 22-én 

H A T Á R O Z A T  

I.  A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) az Út-Globál Kft. 

(8143 Sárszentmihály 911/1 hrsz. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Várpalota XVI. 

-  kavics 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 5 év. 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet az Út-Globál_MÜT_2017. nyilvántartási számú 

tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Várpalota 0184 hrsz., az Út-

Globál_MÜT_2017. nyilvántartási számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

4. Engedélyezett kitermelés:  

1. év : xxxx m3 

2. év : xxxx m3 

3. év : xxxx m3 

4. év : xxxx m3 

5. év : xxxx m3        kavics (kódszáma 1460) 

 

A Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv hatálya alatt xxxx m3 meddőanyag ( homokos 

agyag) értékesítését engedélyezi. 

Az értékesített meddő összetételét földtani szakértővel kell megállapíttatni, a 

bányajáradékot ez alapján kell bevallani és megfizetni. 

Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a bevallást 

megtenni. 
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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 

2017-2022. év Várpalota 0184 hrsz. 

 

7. Rendelkezés a biztosítékról. 

7.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

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 előírása: 

A bányatelek határvonalának 4-10 számú töréspontjai között 1000 m hosszban el kell 

végezni a tájrendezést a végső hasznosítási célnak (rét-legelő művelési ág 

visszaállítása) megfelelően.  

 

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

 

elfogadja. 

 

A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó 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 igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 

a MÜT esetében 43.000,- Ft, a BHGT esetében 18.000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára 

kell megfizetni. . A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt 

postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának 

megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell 

igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot 

(MÜT esetében A0332, BHGT estében A 1610) is szükséges feltüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó 2017. augusztus 7-én a Várpalota XVI. -  kavics védnevű bányatelek 
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tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) és 

bányászati hulladékgazdálkodási tervet (BHT) 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, hogy a kérelem hiányos (Bányavállalkozó nem mellékelte az 

igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséről szóló igazolásokat). A Bányafelügyelet a hiány 

pótlására végzést bocsátott ki. 

Bányavállalkozó a hiánypótlási felhívásnak határidőre eleget tett. 

A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területekre vonatkozóan Bányavállalkozó 

rendelkezik a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Földhivatali Osztály 

10.190/5/2017. számú termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozatával. 

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok igénybevételi jogosultságát az 

ingatlantulajdonos (Ság-Mező Kft. 8143 Sárszentmihály, Pálmajor) ügyvéd által ellenjegyzett 

(Szabó Katalin egyéni ügyvéd, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. fszt. 2.) ingatlantulajdonosi 

hozzájárulásával igazolta. 

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

nem volt, bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét teljesítette. 

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

 

I. MÜT 

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés 

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 

környezetvédelmi hatóság KTF-13890/2016. számú 2026. december 31-ig hatályos 

környezetvédelmi engedélyében meghatározott maximális mennyiségre: xxxx m3 /év, A 

meddő értékesítés az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1b) bekezdése alapján, 

tekintettel arra, hogy a tájrendezéshez nem kell meddőanyag. 

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 a kérelemben szereplő a bányatelek határvonalának 9-10 számú 

töréspontjai között 300 m hosszban végzendő tájrendezést felülvizsgálta. A tervtérkép és 

metszetei alapján megállapította, hogy a tájrendezési kötelezettsége a bányatelek 

határvonalának 4-10 számú töréspontjai között 1000 m hosszban van.  

A költségszámítás Építési Normagyűjtemény szerinti alapadatait a Bányafelügyelet 

elfogadva, a következő számítás alapján írta elő a biztosítékot: 

Tereprendezés bruttó költség : 200 h*xxxx Ft/h *1,27 = xxxx Ft 
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Munkagép munkaterületre és munkaterületről szállítása: xxxx Ft 

Kerekített összeg: xxxx Ft 

A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető. 

8. Bt. 36. § (1) bekezdése, tekintettel a tervtérkép és metszeteire. 

II. BHGT 

A Bányafelügyelet a hulladék-gazdálkodási 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 meddő anyagot 

értékesítik, a nem szennyezett talajt védőtöltésben tárolja, majd visszatölti a 

bányagödörbe, tájrendezésére használja fel.  

A Bányafelügyelet a keletkező 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 4300 kódszámú (új kódszáma 1460) kavics 

kitermelése és fizikai előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik. 

A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

rendezett. 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. § 

(1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.) 

NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg. 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 161/2017. (IV.28.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. 

(IV.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

 

Veszprém, 2017. szeptember 5. 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 

                                       Kertész László 
                                       osztályvezető 

  

Kapják: (tértivevénnyel). 

1. Út-Globál Kft. 8143 Sárszentmihály 911/1 hrsz. 

2.  Ság-Mező Kft. 8143 Sárszentmihály, Pálmajor  

3. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. 9027 Győr, Kandó K. u 11-13. 

4. E-ON Közép-dunántúli Gázhálózat ZRt. 8800 Nagykanizsa Zrínyi u. 32. 
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5. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (jogerőre emelkedést követően). 

6. Irattár. 


