MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/2456-15/2013.
Eper Gábor
:(06-88) 576-643;
: (06-88) 576-646
Tárgy: „Himód I. – kavics” 2013-2014. évi kitermelési MÜT

U.N. Betontransport Kft.
9361 Hövej
Fő u. 5.
Jogerőssé vált: 2015. szeptember 25-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az AGRO-FAVORIT
Kft. (9361 Hövej Dózsa u.8. Adószám: 10728855-2-08, továbbiakban Bányavállalkozó) által,
a „Himód I. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt
bányaüzemre beterjesztett 2013-2016 évekre szóló kitermelési Műszaki Üzemi Tervének
(MÜT) kérelmét és mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 4 év.
2. Bányakapitányság a bányaüzemet az 1/2013._müt számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Himód 0192/10. és
0192/14-16 hrsz.-ú földrészletek a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett termelés: A kitermelhető nyersanyag kavics (nyersanyag kód: 1460),
mennyisége évente xxxx m3.
5. A termelvény veszteség mértéke:
A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség
figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
6. Rendelkezés biztosítékról:
6.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervben foglalt
adatok alapján, a biztosíték mértékét xxxx Ft-ban állapítja meg.
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6.2.A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely jelzálogjog, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a jelzálogjogi szerződést a
bányafelügyelettel megkötni és az illetékes földhivatal érkeztető pecsétjével ellátott
jelzálogjog bejegyzési kérelem eredeti példányát a Bányakapitányságnak megküldeni.
Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. További Bányakapitánysági előírások:
7.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek
határvonal 81. és 88. töréspontjai között kialakuló végrézsű műszaki tájrendezését
legkésőbb 2018. december 31-ig el kell végezni.

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített
határozatot hozott.

Kapják:
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9.

Címzett
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség
HM Hatósági Hivatala
Kovács Imréné, xxxx
Kovács Barbara, xxxx
dr. Kovács Tamás, xxxx
Mészáros Géza, xxxx
Karl Meglitsch, xxxx
Manfred Wittmann, xxxx
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