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Jogerőssé vált: 2014. június 27-én
HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Szeleste 035/5-6 hrsz.-ú
ingatlanokat érintő, CVK-H-001/M86 nyilvántartási számú célkitermelőhely (továbbiakban:
Célkitermelőhely) tájrendezését, a VBK/3087-23/2009. számú határozattal előírt kötelezettség
teljesítését elfogadja és Célkitermelőhely megszűnését az alábbiak szerint megállapítja:
1. A Célkitermelőhely létesítésére és megszűntetésére vonatkozó, VBK/3087-11/2009.
számú határozattal jóváhagyott komplex műveleti tervben foglalt feladatok teljesítését
a Bányakapitányság befejezettnek tekinti.
2. A Célkitermelőhelyen kimutatott haszonanyag mennyisége xxxx m3 agyagos,
homokos kavics, ebből kitermeltek és beépítettek xxxx m3-t. A területen visszamaradt
készlet nagysága xxxx m3 agyagos, homokos kavics.
A Bányakapitányság jelen határozat jogerőre emelkedését követően a CVK-H-001/M86
számon nyilvántartott Célkitermelőhelyet törli a bányafelügyeleti nyilvántartásból.
Az határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál két példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell
leróni.
INDOKOLÁS
A Magyar Aszfalt Kft. (továbbiakban: Engedélyes) 2011. december 23-án a
Célékitermelőhely tájrendezési munkáinak befejezését jelentette a Bányakapitányságon és
kérte a Célkiterelőhely nyilvántartásból való törlését. A Bányakapitányság, mivel a terület
kialakítása a VBK/3087-11/2009 számú határozattal (továbbiakban: Határozat) jóváhagyott
komplex műveleti terv célkitűzéseinek nem felelt meg, VBK/3087-23/2009. sz. határozatával
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(továbbiakban Kötelezés) az Engedélyest a Célkitermelőhely tájrendezési munkáinak
komplex műveleti terv szerint történő elvégzésére kötelezte.
A Bányakapitányság, mivel a Határozatban előírt határidő eredménytelenül telt el, a jogerős
és végrehajtható határozattal előírt kötelezettség végrehajtását 3087-26/2009 sz. végzésével,
60 napos határidő kitűzése mellett elrendelte. Ezt követően az ismételt eredménytelenség
miatt a végrehajtás foganatosítása körében újabb határidőt kitűzve előbb xxxx Ft (VBK/24806/2012. számú végzéssel), majd xxxx Ft (VBK/2480-16/2012. számú végzéssel), végül
VBK/2480-18/2012. számú végzésével, aztán VBK/2480-30/2012. számú végzésével xxxx Ft
eljárási bírsággal sújtotta Engedélyest.
Az Engedélyes elnevezése 2013. április 24-én Magyar Aszfalt Kft.-ről STRABAG Általános
Építő Kft.-re változott.
A STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.; továbbiakban: Új
Engedélyes) 2014 április 17-én a Célkitermelőhely tájrendezési munkáinak befejezését
jelentette a Bányakapitányságon.
A Bányakapitányság a Kötelezésben foglaltak teljesítését 2014. április 23-án a helyszínen
ellenőrizte, az ellenőrzésen tapasztaltakról VBK/2812-2/2013. számon feljegyzést készített és
2014. április 29-én hivatalból a Célkitermelőhely törlésére irányuló eljárást indított.
A Bányakapitányság az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a 2004 évi CXL. tv.
(Ket.) 29.§ (3) és (5) bekezdése szerint értesítette. Az eljárás során az ügyfelek nyilatkozatot
nem tettek.
Az Új Engedélyes a Bányakapitányság erre vonatkozó felhívására a végállapoti
dokumentációt a Bányakapitányságnak megküldte.
A helyszíni ellenőrzés és a kialakult végállapotról megküldött térkép alapján a
Bányakapitányság megállapította, hogy
- a Célkitermelőhelyen a nyersanyag kitermelés befejeződött, a terület kialakítása rendezett,
tájba illő, biztonságellenes állapot nem maradt vissza;
- a kialakított rézsűk dőlésszöge, a tájrendezett területek lejtésviszonyai a komplex műveleti
tervnek megfelelőek;
- a deponált és az útépítés során fel nem használt anyagok visszaterítése (agyagos fedő,
humusz) megtörtént;
- a kialakított terepfelszín az eredeti művelési ág visszaállítására alkalmas.
A kitermelt készlet mennyiségét az eredeti térszín és a végállapot kialakítását követően
kialakult térszín átlagos magasságára vonatkozóan az Új Engedélyes által közölt adatok és az
igénybe vett terület nagysága alapján állapította meg a Bányakapitányság a következők
szerint: (190 mBf-187,5 mBf) *xxxx m2 = xxxx m3.
A Bányakapitányság a Célkitermelőhelyen kialakított tájrendezési végállapotról beterjesztett
dokumentáció és az 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv.) 17/D. § (4) bekezdése alapján a
Célkitermelőhely tájrendezését a fentiekre tekintettel elfogadta, és a Célkitermelőhelyet
megszüntette.
A jogorvoslat lehetősége a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén
alapul. A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

- 2/4 -

VBK/1147-5/2014.

A Bányakapitányság a határozatát a Aptv. 17/B.§. (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 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg.
Veszprém, 2014. május 30.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):
1. STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor D. u. 2.
2. Merk Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Kelemen L. u. 9. II/1.
3. STRABAG Általános Építő Kft., Szombathelyi Építésvezetősség, 9700 Szombathely
Vépi u. 27. (tájékoztatásul)
4. Irattár.
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