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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Kámi Mezőgazda Kft.
(9841 Kám, Kisfaludy S. u. 13., Adószám: 24772486-2-18; továbbiakban: Bányavállalkozó)
„Szemenye I.-kavics” védnevű bányatelek tekintetében a VBK/2928-13/2011. számú
határozattal (továbbiakban: Határozat) jóváhagyott bányabezárási és tájrendezési műszaki
üzemi terv (MÜT) módosítási kérelem jóváhagyási eljárást folytatja és Határozatot
módosítja,
a következők szerint:
1. A Határozat1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A bányabezárási és tájrendezési feladatokat 2018. december 31-ig kell végrehajtani a 3.
pontban foglalt ütemezés szerint.”
2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A bányabezárás és tájrendezés során elvégzendő feladatok:
Év
2014.

Bányászati tevékenység
Kitermelés: xxxx m3 kavics nyersanyag (kódszáma 1460) a 0155/5
hrsz--ú területen.
Biztonsági intézkedés: terület körbekerítése a bejutás
megakadályozására.
Védőtöltések és védőgát kialakítása.
A Szemenye 0155/3,4,5 hrsz.-ú területek feltöltése a Szemenye II. –
kavics bányaüzemből átszállított meddőanyaggal a +218,57 mBf
szintig.
: (06-88) 576 630
: (06-88) 576 644
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2015.

A Szemenye 0155/3,4,5 hrsz.-ú területek feltöltése a Szemenye II. –
kavics bányaüzemből átszállított meddőanyaggal a +219,14 mBf
szintig.

2016.

A Szemenye 0155/3,4,5 hrsz.-ú területek feltöltése a Szemenye II. –
kavics bányaüzemből átszállított meddőanyaggal a +219,71 mBf
szintig.

2017.

A Szemenye 0155/3,4,5 hrsz.-ú területek feltöltése a Szemenye II. –
kavics bányaüzemből átszállított meddőanyaggal a +220,28 mBf
szintig.

2018.

A Szemenye 0155/3,4,5 hrsz.-ú területek feltöltése a Szemenye II. –
kavics bányaüzemből átszállított meddőanyaggal a +220,9 mBf
szintig.
Feltöltött bányaterület felületének elegyengetése és humuszterítés.

3. Szakhatóságok
3.1. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban
Felügyelőség) 8284-1/1/2013. iktatószámú számú szakhatósági állásfoglalásában a MÜT
módosítás jóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:
„1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor
bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. (Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság ügyeleti száma: 06-30-300-42-42) A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn
belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. A tevékenység végzése során a felszíni- és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.”
4. A határozat kiegészül a következő 8. ponttal:
„8. A Bányakapitányság a bányaüzemet a terv_1/2013. nyilvántartási számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.”
5. A Határozat egyéb pontjai nem változnak.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye. 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 A 057 kódot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó jogelődje a Kisfaludy Sándor Mezőgazdasági Szövetkezet 2013. novenber
25-én a „Szemenye I.-kavics” védnevű bányatelek tekintetében, tájrendezési műszaki üzemi
terv (MÜT) módosítás jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § és 42. §-a, valamint
a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 26. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos (Bányavállalkozó nem fizette meg a
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szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját, a MÜT térképmellékletei hiányosak és a
tevékenység időütemezése hiányzott a kérelemből). Bányavállalkozó az előírt hiánypótlásokat
teljesítette, így a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt.
A MÜT módosítást a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban
érintett szakhatóságoknak.
A Bányakapitányság az eljárást a Felügyelőség tájékoztatása alapján felfüggesztette,
tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásakor a Felügyelőség környezetvédelmi
engedélyezési eljárást folytatott a bányaüzem tájrendezéséhez használt meddőanyag
hulladékkezelése tárgyában. A Felügyelőség a környezetvédelmi eljárás jogerős határozattal
történő lezárása után szakhatósági állásfoglalásában járult hozzá a terv módosításához,
tekintettel arra, hogy a határozata alapján a tevékenység jelentős környezeti hatással nem jár,
ezután a Bányakapitányság az eljárását folytatta.
A Felügyelőség a rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Veszprémi Bányakapitányság 2013. december 09-én érkezett megkeresésében a
„Szemenye I. – kavics” védnevű bányatelek bányabezárási MÜT módosításának
engedélyezési
eljárásában
szakhatósági
állásfoglalást
kért
felügyelőségünktől.
Megkereséséhez csatolta Károly Ferenc okl. bányamérnök által készített dokumentációt, mely
szerint a „Szemenye II. – kavics” védnevű bányatelek területén az osztályozás során
felhalmozódó finom frakciós anyagot a „Szemenye I. – kavics” védnevű bányatelek mintegy
31 ha nagyságú területrészén kívánják elhelyezni.
A felügyelőség 3615-3/12/2013. számú végzésével a tervezett elhelyezés – mint kapcsolódó
tevékenység – környezeti hatásainak dokumentálására, a „Szemenye II. – kavics” védnevű
bánya folyamatban lévő, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati
eljárásának ügyében hiánypótlást rendelt el, egyben kérte a Bányakapitányságot, hogy a
„Szemenye I. - kavics” védnevű bánya bányabezárási MÜT módosítására irányuló eljárást
függessze fel az előzetes vizsgálati eljárás során hozott határozat jogerőre emelkedéséig. A
Végh & Végh MKT Kft. (Köcsk) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció
megállapítása alapján az osztályozás során felhalmozódott finom szemcsés anyag „Szemenye
I. - kavics” védnevű bányatelken történő tervezett elhelyezése nem jár jelentős környezeti
hatással.
Az 5 évre tervezett feltöltési időszak után, a zagy kiszáradását követően humuszterítés, majd a
rekultivációs célnak megfelelően gyepesítés, erdőtelepítés történik. A feltöltéssel közel az
eredeti térszínnek megfelelően történik meg a rekultiváció. A bányatelek területe nem áll
országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A
bánya módosított bezárási tervével és a rekultivációval biztosítható, hogy a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a felszíni
tájseb a táj jellegének megfelelően rendezésre kerüljön.
A havária eseményekkel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 2. és 14. §-ában foglaltakra
alapoztam.
A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.)
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KvVM rendelet 1. számú melléklete VI. fejezet 8.2. pontja határozza meg. A szakhatósági
eljárás 28.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját az ügyfél megfizette.
Jelen szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése
zárja ki.
Szakhatósági közreműködésem a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 4/A §. (2) bekezdése alapján áll fenn.
A Felügyelőség hatásköre a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet
30. § b) és 31. c) pontja, illetékessége az 1. számú melléklet IV. fejezetének 2. pontján
alapul.”
A Kámi Közös Önkormányzati Hivatal szakhatósági eljárását K/925-2/2013. számon, a
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala szakhatósági eljárását 6593-1/2013/hho. számon
hatáskör hiányában megszüntette.
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Bt. 42. § (5) bekezdés és Vhr. 26. §.
2. Bt. 27. § (4) 42. § (5) bekezdés és Vhr. 14. § (2) 26. § (2) bekezdés c) pont, figyelemmel
arra, hogy Bányavállalkozó kitermelésre tervezett ingatlanra az igénybevételi jogosultságát az
ingatlantulajdonossal kötött, ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett megállapodással igazolta
és a tevékenység időbeli ütemezését megadta.
3. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete.
4. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét
és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2.
melléklete állapítja meg.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2014. június 16.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Címzett.
2. Nyugat - Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
Szombathely
3. Filinger László xxxx, ingatlantulajdonos
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
5. Irattár
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