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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság az ASDAG Kavicsbánya és Építő Kft. (9241 Jánossomorja,
0141/4 hrsz., adószám:11138051-2-08, továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a
VBK/1926-6/2012. számú a Bősárkány I. – kavics bányaüzem kitermelési műszaki üzemi
tervét jóváhagyó határozatát (továbbiakban: Határozat)
módosítja
a következők szerint:
1. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A tervezett és jóváhagyott termelés: 2012-2016. év: xxxx m3/év,
2017. év:
xxxx m3
kavics (ásványi nyersanyag kód : 4300).
2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Bősárkány 0260/2-4,
0260/6, 0260/10-12, 0260/14 és 0245/7, 0245/11-13 hrsz.-ú földrészletek a
tervtérképen jelölt és a termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyekben
foglalt mértékig.
3. A Határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3.1. A Bányakapitányság a Bányavállalkozó által benyújtott tájrendezési költségterv
alapján, a biztosíték mértékét xxxx Ft-ban állapítja meg.
3.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely óvadék, 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
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biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását
Bányakapitányság felfüggeszti.
4. Jelen határozattal nem módosított rendelkezéseket maradéktalanul meg kell tartani.
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 az elsőfokú eljárásra
megállapított díj 50%-a, azaz 21.500 Ft., melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.
A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénzátutalási 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 A055 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2013. március 1-jén érkezett kérelemével a Határozat módosítását
kérelmezte. A tervezett módosítás a bányászati tevékenység Bősárkány 0261/14 hrsz.-ú
ingatlanra történő kiterjesztésére irányult.
A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem a rendelkező részben tett előírásokkal
jóváhagyható.
A bányaüzem H-64970-3/1999. számú, határozatlan időre szóló környezetvédelmi
engedéllyel rendelkezik, továbbá az eljárás 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 Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján tette:
Bt. 27. § (4) bekezdés, figyelemmel a 2017. évre tervezett kitermelési
volumenre és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelősség H-64970-3/1999. számú környezetvédelmi engedélyében engedélyezett
xxxx m3/év maximális kitermelés korlátra.
2.
A Bt. 27. § (4), figyelemmel a Vhr. 13. § (2) bekezdésére, tekintettel
arra, hogy a bányászati tevékenység a Bősárkány 0261/14 hrsz.-ú ingatlanra történő
kiterjesztéséhez a Bányavállalkozó kérelméhez csatolta az érintett ingatlan
tulajdonosának ügyvéd által ellenjegyzett hozzájárulását és a termőföld földhivatali
nyilvántartású ingatlan végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyt.
3.
A Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) bekezdéseire való tekintettel a
Bányavállalkozó által mellékelt költségtervben foglalt part- és tereprendezés
elvégzésével a tó újrahasznosítási cél megvalósítható. A megváltozott terület
igénybevételnek megfelelően újraszámított költségek mértéke, a Bányavállalkozó által
csatolt, módosított költségtervnek megfelelően xxxx Ft, melyet a Bányakapitányság a
rendezendő partszakasz megváltozott hosszára való tekintettel elfogadott.
1.
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Az igazgatási szolgáltatási díj Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. tv. 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) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet állapítja meg.
Veszprém, 2013. március 6.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. Címzett
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség, Győr
3. Zsezserán Sándor, xxxx
4. Irattár
Mellékletek : számla (kérelmező részére)
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