Ügyszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VEV/001/1486-5/2015.
Aradi László
Bányászati Osztály
88/576 - 639

Tárgy:

Varga Mihály e.v. (xxxx)
kérelmére a Királyszentistván I. –
dolomit, homok” bányatelken
működő külfejtéses bányaüzem
műszaki üzemi tervének
jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2015. szeptember 11-én
H A T Á R O Z A T
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) Varga Mihály e.v.(xxxx. továbbiakban:
Bányavállalkozó) kérelmére a „Királyszentistván I. – dolomit, homok” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi
tervet
jóváhagyja,
a következő feltételekkel
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): A határozat jogerőssé és
végrehathatóvá válásától számított 15 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a terv_1/2015. számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg, a bányaüzem területe megegyezik a
bányatelek területével.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Királyszentistván 330, a
terv_1/2015. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés:
2015-2030. év

xxxx m3 /év

homok (kódja: 1453)

2015-2024. év

xxxx m3 /év

porlódó dolomit (kódja: 1542)

2025. év

xxxx m3 /év

porlódó dolomit (kódja: 1542)

A Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv hatálya alatt xxxx m3 meddőanyag értékesítését
engedélyezi.
A bányajáradék bevallást és befizetést Kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312.)
ásványi nyersanyag tekintetében kell teljesíteni.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  8210 Veszprém, Pf.: 1098
: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644, e-mail: vbk@mbfh.hu

2/5

Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a bevallást és
befizetést teljesíteni.
5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
6.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.

eredő

6.2.
A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely jelzálogjog, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a jelzálogjogi szerződést a
bányafelügyelettel megkötni és az illetékes ingatlanügyi hatóság érkeztető
pecsétjével ellátott jelzálogjog bejegyzési kérelem eredeti példányát a
Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a
biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását
felfüggeszti.
7. A Bányafelügyelet további előírásai:
A bányára, mint helyhez kötött diffúz légszennyező forrásra vonatkozóan
működtetési engedéllyel kell rendelkezni és elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell tenni. Az elektronikus
befogadást igazoló nyugtát és a működtetési engedélykérelmet a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére meg kell küldeni.

7.1.

A haszonanyag szállításakor keletkező porképződés csökkentésére az időjárástól
függően a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolni kell.

7.2.

A tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések
megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A tevékenységgel
kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem okozhat
légszennyezést.

7.3.

A bánya területe a védett bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) élőhelye, ezért a
tevékenység során erre figyelemmel kell lenni, élőhelyének károsítása, költésének
zavarása tilos.

7.4.

A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan
változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban
foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) be kell jelenteni a környezetvédelmi
hatóságnak.

7.5.

Bányavállalkozó köteles a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül a Környezetvédelmi Területi Jelhez (100375953) tartozó objektum (bánya)
megnevezésében történt változást a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya részére bejelenteni.

7.6.

8. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A
fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan,
tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 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 A 053 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2015. június 24-én „Királyszentistván I. – dolomit, homok” védnevű
bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi
tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet a műszaki üzemi tervet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.)
27. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-14. §-ai
alapján felülvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem hiányos (kérelem nem tartalmazta a
biztosítékként felajánlott ingatlan jelzálog nagyságát alátámasztó ingatlan értékbecslést, a
környezetvédelmi hatóság 10917/2010. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatát)
A Bányafelügyelet VEV/001/1486-2/2015. számú végzésében felhívta Bányavállalkozót a
hiányok pótlására.
Bányavállalkozó egyszeri határidő módosítást kért. A módosított határidőn belül a hiányokat
pótolta.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt.
A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok Bányavállalkozó tulajdonában vannak.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 10917/2010. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró
határozatára.
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont,
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 10917/2010. számú előzetes
vizsgálati eljárást lezáró határozatára. (kitermelési mennyiség: xxxx m3 /év dolomit, xxxx
m3 /év homok).
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A Bányafelügyelet a meddő értékesítését a Bt. 27. § (5) bekezdés és a Vhr. 14. § (2)
bekezdés c) pontja alapján engedélyezte, tekintettel arra, hogy Bányavállalkozó a
tervciklusra vonatkozó tájrendezési kötelezettségének teljesítéséhez a védőtöltésekben és
az átmeneti depókban tárolt xxxx m3 meddő anyag áll rendelkezésre, amelyből a
tájrendezéshez xxxx m3 felhasználása szükséges, ezért lehetőség van a fennmaradó xxxx
m3 meddő anyag értékesítésére.
Bányavállalkozó a Kevert ásványi nyersanyag II. (kódja: 2312) besorolást Nyerges Lajos
földtani szakértő (FSZ-39/2010.) által készített földtani szakérői jelentéssel igazolta.
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. § (7) és (10) bekezdés.
A Bányafelügyelet Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg értékét
Bányavállalkozó kalkulációja xxxx Ft, kerekítve xxxx Ft elfogadta.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
7. 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet B. pont
7.1.-7.3. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Levr.) 31. § (4) és 32. § (1) bekezdései, valamint 26. § (1) bekezdése
alapján, tekintettel az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 3.03 pontjára
miszerint:„A külszíni termelés a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség által kiadott bejelentés köteles technológiára ill. helyhez kötött
légszennyező forrásokra vonatkozó működtetési engedély birtokában kezdhető meg ill.
végezhető.”
7.4. A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása,
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek
lerombolása, károsítása.
7.5. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 11. § (5) bekezdése szerint a
környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet
végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan
változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban
foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi
hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.
Az előzetes vizsgálati dokumentációhoz benyújtott zajvédelmi munkarészben foglalt
számítások alapján a bányászati tevékenységnek a védendő létesítményeknél nincs
érzékelhető hatása, a tervezett bányászati tevékenységből származó zajterhelési
határértékek a zajtól védendő területeken biztosítottak, valamint a számítások alapján a
tervezett tevékenység zajszempontú hatásterülete a bányatelkek határától számított 145
m-en belüli terület, amelyen belül nincsenek védendő létesítmények, így a Zajrendelet
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10. § (3) bek. a) pontja alapján a tevékenység megkezdése előtt az üzemeltetőnek nem
kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérnie a környezetvédelmi hatóságtól.
Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban megállapításra került, hogy a
közlekedési zajszámítások alapján a homok és dolomit haszonanyag kitermeléséhez
kapcsolódó szállítások járulékos zajterhelése nem emeli számottevően a jelenlegi
forgalmi viszonyokból származó zajterheléseket a szállítási útvonallal érintett utak
környezetében.
A tárgyi műszaki üzemi tervben szereplő évente kitermelendő dolomit és homok
mennyisége az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglalt mennyiségek alatt
marad.
A fentiek alapján e kérdésben rendelkezni nem kellett.
7.6. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdése; a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR) szereplő
Környezetvédelmi Területi Jelhez (100375953) tartozó objektum megnevezése
Királyszentistván I. homokbánya, azonban a tárgyi bányatelek megnevezése még a
korábbiakban „Királyszentistván I. – dolomit, homok” névre módosult.
8. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdés, 78/2015. Korm.
rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pont.
A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és a 99. § (1) és a
Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A jogorvoslati eljárás illetékéről az 1990. évi
XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
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. szeptember 1.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Címzett+számla (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MÜT 1 példánya)
2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően).
3. Irattár.
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