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Tárgy: Halimba II/DNy mélyműveléses bányaüzem bezárása
MAL Zrt. „fa”
8401 A j k a
Gyártelep, 598/15. hrsz
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MAL Zrt. „fa” (8400
Ajka, Gyártelep 598/15. hrsz., adószám: 12516564-2-44, továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a Halimba VII.- bauxit és Halimba IV.- bauxit bányatelken lévő Halimba II/DNy
mélyműveléses bányaüzem
bezárását és a tájrendezés végrehajtását, valamint a bányászati tevékenység befejezését
megállapítja.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell a fellebbezési iraton leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság VBK/453-7/2013. számon hagyta jóvá a Halimba II/DNy
mélyműveléses bányaüzem bezárási műszaki üzemi tervét.
Bányavállalkozó 2013. július 19-én érkezett levelében a bányabezárási munkákat készre
jelentette.
A Bányakapitányság 2013. augusztus 16-án helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte a
műszaki üzemi tervben foglaltak végrehajtását, és megállapította, hogy Bányavállalkozó a
VBK/453-7/2013. számon jóváhagyott bányabezárási MÜT 1.1. és 1.2. pontjában előírt
feladatokat:
1.1. Földalatt:
- veszélyes és egyéb hulladékok kiszállítása
- szállítószalagok és tartozékaik kiszerelése, kiszállítása
- szennyezett területek kitakarítása, szennyezett anyag kiszállítása, a kitakarított
területek vizsgálata mintavétellel és elemzéssel
- szállító- és lég- lejtősakna tömedékelés
1.2. Külszínen (aknaudvaron):
- bányabeli anyagok, eszközök elszállítása
- olajjal szennyezett kőzet kitermelése, elszállítása
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- veszélyes hulladék elszállítása
- a megtisztított területen kőzetminta vétel és bevizsgáltatása
végrehajtotta.
Érdekelt szakhatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.)
Korm. rendelet 3. melléklete alapján nem kellett bevonni az eljárásba.
A fentiekre tekintettel a Bányakapitányság a rendelkező rész szerint döntött. A
Bányakapitányság a bányatelek törléséről később intézkedik, amikor a területen a bányászattal
összefüggő felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.
Jogorvoslati lehetőség a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése
alapján biztosított. A jogorvoslati eljárás illetékéről az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés
rendelkezik.
A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) b) pontjában,
valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta,
illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2013. augusztus 22.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Irattár
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