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POL-FRUCT Kft. 

 

9111 Tényő 

Hollómajor 24.  

JOGERŐS 2014.06.04. 

 

H A T Á R O Z A T  

 
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a POL-FRUCT Kft. (9111 Tényő 

Hollómajor 24.; továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a  „Csorna IV. - kavics” védnevű 

bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki 

üzemi tervet (MÜT)  

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 3 év.  

2. A Bányakapitányság a bányaüzemet az 1/2014 számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak 

megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Csorna 0101/47, 0101/49 és 

01261 hrsz.- ú földrészletek a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. Az 

önkormányzati tulajdonú, művelési ágból kivett, fölhivatali nyilvántartású Csorna 0102/1 

hrsz.-ú ingatlan kizárólag anyagszállítási tevékenységgel vehető igénybe. 

4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód: 1460),  

mennyisége:  

 

Kitermelés éve Nyersanyag (homok) 

2014.  xxxx m3 

2015 xxxx m3 

2016 xxxx m3 

 

 

5. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség 

figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi. 
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6. Rendelkezés a biztosítékról. 

6.1.  A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

6.2.  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 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

felfüggeszti. 

7. További bányakapitánysági előírások. 

7.1.  A Bányakapitányság kötelezi a Bányavállalkozót, hogy a 2015. évben igénybevételre 

tervezett területeken, a még érintetlen terep felszínt mérje fel, és annak adatainak 

feltűntetésével a tervtérképet módosítsa. A módosított bányamérési adatokat jelen 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a Bányakapitányságnak 

meg kell küldeni. 

7.2.   A Bányaüzem felelős műszaki vezetőjére és helyettesére vonatkozó alábbi kijelölést: 

- felelős műszaki vezető: Mihalecz József 

- felelős műszaki vezető helyettes: Varga József 

a Bányakapitányság nyilvántartásában rögzíti. 

7.3.  Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek 

5.-6.-7.-8.-9. sarokpontjai közötti határvonala mentén kialakuló parti rézsűk végleges 

műszaki tájrendezést, az alábbi ütemezés szerint el kell végezni:  

 

2015. december 31.-ig 7. – 9 sarokpontok közötti szakaszon, valamint a 

bányatelek D-i határvonalának és a 102/1 hrsz. úttal való 

metszéspontjától a bányatelek 6. sarokpontjáig húzódó 

szakaszon. 

2016. december 31.-ig az 5.-7. sarokpontok között mindenütt 

 

 

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 43.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a 

fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási 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.  

 

 

I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó 2014. április 30.-án a „Csorna IV. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be 

jóváhagyásra. 

 

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 bányászati szempontból engedélyezhető volt. 

 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása nem 

volt. 
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Bányavállalkozó rendelkezik az ingatlanügyi hatóság a bányászati tevékenységgel igénybe venni 

tervezett Csorna 0101/47 és 49 hrsz.-ú földrészletre vonatkozó, 10.109/5/2013.06.12 számú 

jogerős más célú hasznosítási engedélyével. A Csorna 0102/1 hrsz.-ú ingatlan művelési ágból 

kivett terület. 

 

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlanok igénybevételi ütemezése 

összhangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.  

 

A tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan a Bányavállalkozó az Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség 1531-1/2014 sz. környezetvédelmi 

engedélyével rendelkezik, továbbá az érintett ingatlanok honvédelmi, illetve katonai célú 

létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érintik. Erre való tekintettel a 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a Bányakapitányság döntését szakhatóságok 

bevonása nélkül hozta meg.  
 

A Bányakapitányság az eljárásban érintett ügyfeleket a 2004. évi CXL tv. 29. § (4) b) pontja 

alapján az eljárás megindításáról nem értesítette. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

 

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés 

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont. 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy 

Bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlanok tulajdonosának ügyvéd által 

ellenjegyzett hozzájárulásával igazolta.  

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.  

5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy 

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

6. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a). 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét 

elfogadta. A tájrendezésre a MÜT hatálya alatt nem kerül sor, ezért a Bányakapitányság a 

Vhr. 25.§ (6a) bekezdésére tekeintettel, a KSH által közölt 0.7 % ipari árindex mértékével 

korrigált biztosítéki összeget határozott meg a következő képlettel: 

xxxx*(1+0,007)3= xxxx Ft., mely kerekítve xxxx Ft. 

A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányakapitányság által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető. 

7.1. a 10/2010 (II.26) KHEM rendelet 22.§ (3) bekezdés k) pontja és a (4) bekezdés a) pontja. 

7.2. Bt. 28.§ (2) és (3) bekezdése, mivel a bejelentett személyek a bányafelügyelet 

engedélyével rendelkeznek. 

7.3. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés. A tervezett 

kitermeléssel a hivatkozott szakaszokon a határ- illetve védőpilléreket elérik, ezért lehetőség 

van a megadott ütemezésben a végállapoti részük kialakítására és a tájrendezés elvégzésére.  

 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a Ket. 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. 
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A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja 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. melléklete alapítja meg. 

 

Veszprém, 2014. május 7.  

 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány         

Kapják (tértivevénnyel): 

1. Címzett. 

2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség, Győr. 

3. Csorna Város Önkormányzata, 9300 Csorna Szent István tér 22. 

4. Albecker Árpád, xxxx 

5. Joó Tibor, xxxx 

6. dr. Fekete Gábor, xxxx 

7. Polgár Sándor, xxxx 

8. MBFH (jogerőre emelkedést követően, elektronikusan). 

9. Irattár. 

 

 


