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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a GRAVEL Kft. (1113
Budapest, Karolina u. 34/A , Adószáma 11857301-2-43 - továbbiakban: Bányavállalkozó)
„Magyarkeresztúr II. - kavics” védnevű bányatelke tekintetében, a tervtérképen lehatárolt
bányaüzemre beterjesztett kitermelési Műszaki Üzemi Tervének (MÜT) kérelmét és
mellékleteit felülvizsgálta, és
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv hatálya (teljesítési ideje): a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 2 év.
2. A „Magyarkeresztúr II. – kavics” védnevű bányatelek VBK/2585-11/2012 sz.
határozattal jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terve jelen határozat jogerőre
emelkedésének időpontjától hatályát veszti.
3. Engedélyezett termelés: A kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód:
1640). A kitermelhető mennyiség xxxx m3/év.
4. A termelvény veszteség mértéke:
A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség
figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
5. A kitermelési tevékenységgel és készlettér kialakítással igénybe vehető ingatlan: a
Magyarkeresztúr 0159/8 hrsz.-ú ingatlan, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott
mértékig.
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6. Rendelkezés biztosítékról:
6.1.A Bányakapitányság Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségtervet
és a biztosíték mértékére vonatkozó xxxx Ft (azaz xxxx) forint ajánlatát
elfogadja.
6.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó
ajánlatát, amely óvadék ügyvédi letéttel, elfogadja. 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 Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek
elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.
7. A Bányavállalkozó köteles a bányatelek sarokpontjait jól látható, maradandó módon
megjelölni.
A határozat a közlésével jogerős.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2014. január 14-én a „Magyarkeresztúr II. - kavics” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT)
nyújtott be.
A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (Bt.) 27. § és a törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet
(Vhr.) 13-14. §-ai alapján felülvizsgálta, és megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozat
alapján), hogy az igénybe venni tervezett Magyarkeresztúr 0159/8 hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában Bányavállalkozó nem rendelkezik az illetékes földhivatal termőföld más célú
hasznosításra vonatkozó jogerős és végrehajtható engedélyével, ezért az eljárást a földhivatali
engedély megszerzésének időpontjáig felfüggesztette. A Csornai Járási Földhivatal 2014.
február 5-án érkezett levelével a jogerős fölhivatali határozatot megküldte. Erre való
tekintettel a Bányakapitányság megállapította, hogy a felfüggesztésre okot adó körülmény
megszűnt és Bányavállalkozó kérelme engedélyezhető.
A bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan Bányavállalkozó rendelkezik az
Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség H-43872-4/2002.I számú, határozatlan ideig
hatályos környezetvédelmi engedélyével.
Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs.
Mivel a bányaüzem környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik és annak hatásterülete
honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét nem érinti, így a
Bányakapitányság döntését a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján
szakhatóságok bevonása nélkül hozta meg.
A tervezett ingatlan igénybevétel a VBK/888/2/2007. számon elfogadott ingatlan
igénybevételi ütemtervnek megfelel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
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A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1.

Vhr. 14. § (3) bekezdés alapján.

2.

AVBK/2585-11/2012 sz. határozattal jóváhagyott, 2015. október 1-ig hatályos
szüneteltetési műszaki üzemi terv hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT nem lehet
hatályban). A Vhr. 17. § (3) bekezdése alapján a szüneteltetést követően a művelés újra
indítása csak az erre kidolgozott és jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján lehetséges.

3.

Bt. 27. § (4) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi engedélyben engedélyezett
kitermelési mennyiségre, mely xxxx m3 évenként.

4.

A Bt. 27. § (4) bekezdés; sem termelvény- sem ásványvagyon veszteség
figyelembevétele nem indokolt, mivel nyilvántartott ásványvagyon visszahagyását a
MÜT nem tervezi, a már kitermelt ásványvagyont a kitermelést követő technológiai
folyamatok (rakodás, szállítás) során számításba vehető veszteség nem éri.

5.

Bt. 27. § (4), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, tekintettel arra, hogy a tervezett
bányászati tevékenységgel érintett ingatlan Bányavállalkozó tulajdonát képezi és ezt a
kérelemhez mellékelt tulajdoni lappal igazolta.

6.

Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a). A műszaki üzemi terv részeként elkészített
költségtervet és az abban szereplő összeget - mely xxxx Ft - tekintettel arra, hogy a
MÜT hatálya nem haladja meg a két évet a Bányakapitányság elfogadta.

7.

A 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján.

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A határozat ellenérdekű ügyfél hiányában, a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 73/A. § (2) a)
pontja alapján, annak közlésekor jogerőssé válik, mert Bányavállalkozó a kérelemnek
megfelelő engedélyezés esetére a fellebbezési jogáról lemondott.
A Bányakapitányság hatásköre a Bt. 44. § (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2014. február 6.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Címzett.
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr
3. Irattár.
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