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HATÁROZAT
A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban Bányafelügyelet) megállapítja, hogy az Ölbői
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (9621 Ölbő Sárvári út 149/8 hrsz., továbbiakban
Bányavállalkozó) az „Ölbő IV.-kavics” bányatelken üzemelő bánya bezárását és tájrendezését
végrehajtotta, a bányászati tevékenységet befejezte.
A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik a bányatelek
bányatelek-nyilvántartásból történő törléséről.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A
fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyegben kell leróni.
A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan,
tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a VBK/3107/2/2012. sz., VBK/248/6/09. sz., VBK/3805/08. sz.
határozatokkal módosított VBK/115/20/08. sz. határozattal hagyta jóvá a bányaüzem kitermelési
műszaki üzemi tervét (MÜT).
Bányavállalkozó 2015.05.21-én beérkezett, 1143-1/2014. számon iktatott kérelmében kérte a
bányabezárás és tájrendezés elfogadását azzal az indokkal, hogy a bányaüzem tájrendezését a
fenti MÜT hatályán belül, az ütemezett tájrendezés keretében elvégezte. Kérelméhez mellékelte
a tájrendezés elvégzésére vonatkozó (végállapoti) dokumentációt.
A Bányafelügyelet a tájrendezés végrehajtását, az érdekeltek előzetes értesítését követően,
2015.06.17-én helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy Bányavállalkozó az Ölbő 0118/9 hrsz.-ú területen a
bányagödröt feltöltötte, a depóniákban elhelyezett meddő és humusz elterítésével pedig
mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba hozáshoz előkészítette a területet, ezzel a
bányaüzem tájrendezését a VBK/2196-9/2013. sz. határozattal módosított VBK/3105/2001.
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számú bányatelek határozatban foglalt feltételeknek megfelelően elvégezte. A bányaüzem
működése más ingatlant nem érintett.
Az eljárásban szakhatóságok bevonása vagy szakkérdés vizsgálata nem volt indokolt a
267/2006. Korm. rendelet 3. melléklete alapján.
A Bányafelügyelet a fentiek alapján az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 22. § (4) bekezdése alapján a bányabezárás és a
tájrendezés végrehajtását elfogadta, és a bányászati tevékenység befejezését megállapította
Hartwig Tamás, mint ingatlantulajdonos a bányaüzem tájrendezett állapota ellen nem emelt
kifogást.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése és a Bt.
43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési illeték mértékét az 1990. évi XCIII. tv.
29. § (2) bekezdése határozza meg.
Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2015. június 22.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (9621 Ölbő Sárvári út 149/8 hrsz.)
tértivevénnyel
2. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály,
Szombathely
3. Hartwig Tamás, xxxx, mint ingatlantulajdonos
4. MBFH (jogerőre emelkedést követően)
5. Irattár.
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