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Ügyiratszám: VE-V/001/435-4/2017. Tárgy: a KÖTÉS Kft. (8200 Veszprém-

Kádárta, Tószeg u. 30.) 

kérelmére Veszprém III. – 

dolomit bányaüzem kitermelési 

műszaki üzemi tervének 

jóváhagyási eljárása  

Ügyintéző: Aradi László   

Szerv. egység: Bányászati Osztály   

Telefon: 88/576-639   
Jogerőssé vált: 2017. március 22-én 

HATÁROZAT 

 

A KÖTÉS Kft. (8200 Veszprém-Kádárta, Tószeg u. 30. továbbiakban Bányavállalkozó) 

kérelmére a Veszprém III. - dolomit védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem 

kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervet (továbbiakban MÜT)  

jóváhagyom, 

a következő feltételekkel:  

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

végrehathatóvá válásától számított 6 év. 

A MÜT – ben, a tervtérképen valamint egyéb mellékletekben, 

a 2017 évre tervezett tevékenység a MÜT hatályba lépésétől számított 1. évre,  

a 2018 évre tervezett tevékenység a 2. évre, 

a 2019 évre tervezett tevékenység a 3. évre, 

a 2020 évre tervezett tevékenység a 4. évre,  

a 2021 évre tervezett tevékenység az 5. évre  

a 2022 évre tervezett tevékenység a 6. évre vonatkozik. 

2. A bányaüzemet a 73/3/2017_MÜT. nyilvántartási számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozom meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Veszprém 0179/65 hrsz. a 

73/3/2017_MÜT. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

1. Engedélyezett kitermelés: 1-5. év xxxx m3/év  

       6. év   xxxx m3/év        porlódó dolomit  kódja: 1542 

2. A ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvény-veszteség 

figyelembe vételét nem engedélyezem 

3. Rendelkezés a biztosítékról.  

3.1.A Bányavállalkozót terhelő, a bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek 

pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írom elő.  
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3.2.A Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék, 

elfogadom. 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 részemre megküldeni. Ennek 

elmaradása esetén a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati 

tevékenység folytatását megtiltom. 

 

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

hoztam. 

 

Veszprém, 2017.március 21. 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 

Kertész László 
osztályvezető 

 

Kapják: (tértivevénnyel). 

1. Címzett  

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

3. Irattár. 


