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Tárgy: „Páli II. –kavics, homok” MÜT

Ügyintéző: Eper Gábor
:(06-88) 576-643
:(06-88) 576-646
E-mail: gabor_eper@mbfh.hu
„Páli Kavics Homok” Kft.
9345 Páli
Kossuth Lajos u. 41.

Jogerőssé vált: 2014. július 15-én
HATÁROZAT

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Páli Kavics Homok
Kft. (9345 Páli Kossuth Lajos u. 41. Adószám: 14629215-2-08, továbbiakban
Bányavállalkozó) „Páli II. – kavics, homok” védnevű bányatelken működő bányaüzemének
kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT)
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 9 év.
2. A „Páli II. – kavics” védnevű bányatelek VBK/312-1/2009 sz. határozattal
jóváhagyott és VBK/1159-2/2014 sz. határozattal módosított műszaki üzemi
terve, valamint a VBK/575-2/2012 sz. határozattal elfogadott bányászati
hulladékgazdálkodási terve jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontjától
hatályát veszti.
3. A Bányakapitányság a bányaüzemet a terv_pali_2/2014. számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Páli 0104/17-18 és
0104/31-40 hrsz.-ú földrészletek, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód:
1460),
mennyisége:
Kitermelés éve

Nyersanyag (kavics)

2014
2015
2016
2017-2023

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3

: (06-88) 576 630
: (06-88) 576 644

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
: 8210 Veszprém, Pf.: 1098
e-mail: vbk@mbfh.hu
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A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv hatálya alatt összesen xxxx m3
meddőanyag (Kevert ásványi nyersanyag II. – nyersanyagkód: 2312) értékesítését
engedélyezi.
Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a
bányajáradék bevallást és befizetést teljesíteni.
6. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség
figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
7. A Bányakapitányság a MÜT részeként kidolgozott bányászati hulladékgazdálkodási
tervet a következők szerint elfogadja:
7.1.A bányászati tevékenység során kezelt bányászati hulladék: inert hulladék
(agyagos, homokos kőzetliszt). További kezelt anyag: nem szennyezett talaj.
7.2. Az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen tárolásra kerülő nem szennyezett
talajból kialakított depóniát, mint bányászati hulladékkezelő létesítményt, a
Bányakapitányság nem sorolja „A” osztályba:

1.
2.
3.
4.

X[m]
508.073,04
508.128,83
508.095,44
508.038.61

Y[m]
235.012,42
234.970,76
234.924,94
234.965,37

8. Rendelkezés biztosítékról:
8.1.A Bányakapitányság Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
8.2. 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.
9. További bányakapitánysági előírások:
9.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a
bányatelek határvonala mentén kialakuló partszakaszok végrézsűinek műszaki
tájrendezését, az alábbi ütemezés szerint el kell végezni:
2016. december 31-ig
2018. december 31-ig
2020. december 31-ig
2022 december 31- ig

a bányatelek 6.-15. határvonala bányaüzemi szakaszán
a bányatelek 5.-6. határvonala bányaüzemi szakaszán
a bányatelek 15.-1. határvonala bányaüzemi szakaszán
a bányatelek 1.-2. határvonala bányaüzemi szakaszán

Amennyiben a MÜT végrehajtása nem az ütemezés szerint történik, a tájrendezés
arányos részét kell elvégezni.
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A műszakilag kialakított végrézsűk biológiai rekultivációját (humuszterítés,
gyepesítés) 2023. június 30-ig kell befejezni.
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.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2014. június 6-án kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott
be a „Páli II.- kavics, homok” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.
A Bányakapitányság a MÜT-öt 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 bányaüzem 21243-11/2005-I. környezetvédelmi
engedélye a MÜT-ben tervezett kitermelési kapacitást nem teszi lehetővé. Bányavállalkozó
kérelméhez csatolta a kapacitás növelése tárgyában az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség 9261-23/2014 számú, a kapacitásnöveléssel kapcsolatos
előzetes vizsgálatot lezáró határozatát. A Felügyelőség a Bányakapitányság jogsegély
kérelmére tájékoztatott, hogy a határozat még nem jogerős, és a határozat jogerőre
emelkedését követően a hivatkozott környezetvédelmi engedélyt hivatalból módosítja.
Tekintettel a fentiekre a Bányakapitányság az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése
alapján a Felügyelőség környezetvédelmi engedélyt módosító határozatának jogerőre
emelkedéséig felfüggesztette.
Bányavállalkozó 2014. július 14-én a H-21243-11/2005-I számú környezetvédelmi engedélyt
módosító, a MÜT végrehajtását lehetővé tevő 12618-3/2014.. számú jogerős határozatot
beterjesztette, így a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt és a kérelem bányászati
szempontból engedélyezhető volt.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt.
Bányavállalkozó rendelkezik az ingatlanügyi hatóság - a bányászati tevékenységgel igénybe
venni tervezett földrészletekre vonatkozó - 10.0498/4/2014.05.15. számú jogerős más célú
hasznosítási engedélyével.
A MÜT-öt a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett
szakhatóságoknak. A HM Hatósági Hivatala 4532-1/2014/hhi számon szakhatósági eljárását
megszűntette.
A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi engedély hatályára.
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2. A VBK/312-1/2009 sz. határozattal jóváhagyott és VBK/1159-2/2014 sz. határozattal
módosított műszaki üzemi terv 2014. december 31-ig hatályos, ezért ezen MÜT-ök
hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT nem lehet hatályban). A bányászati
hulladéknak minősülő meddőanyagot a korábbi tervtől eltérően értékesítik, ezért
Bányavállalkozó a MÜT keretében új bányászati hulladékgazdálkodási tervet
készítetett, amelyről rendelkezni kellett.
3. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
4. 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.
5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, tekintve, hogy az éves
kitermelés volumene a hatályos környezetvédelmi engedélyben engedélyezett xxxx m3
kapacitást nem haladja meg.
A meddőértékesítés engedélyezése a Bt. 27. § (5) bekezdés, 54/2008. Korm. rendelet 1.
melléklet 110. során alapul.
Az értékesítésre engedélyezett meddő mennyiségének meghatározásakor a
Bányakapitányság tekintetbe vette, hogy a MÜT hatálya alatt letakarításra kerülő fedő
meddő összmennyisége xxxx m3, melyből a tájrendezés során a végleges partszakaszok
kialakításánál legfeljebb xxxx m3-t használnak fel.
6. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy
Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte.
7. A bányaművelés során letakarított meddőt (agyagos, homokos kőzetliszt)
Bányavállalkozó a letakarítást követően közvetlen értékesíti. A tájrendezéshez
szükséges mennyiséget a védőtöltésekben történő ideiglenes tárolást követően 3 éven
belül a végrézsűk kialakítása során felhasználja. A letakarított nem szennyezett talajt,
ideiglenes deponálás után a humuszgazdálkodási tervnek megfelelően a Páli 0104/3139 hrsz.-ú ingatlanok bányatelken kívül eső részein, továbbá a tájrendezendő
partszakaszokon elterítik.
A Bányakapitányság a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4)
bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglaltak
(bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, letermelt
meddőanyagot nagy részt értékesíti, illetve a nem szennyezett talajjal együtt a
tájrendezési tevékenysége során a Bányavállalkozó felhasználja.
A Bányakapitányság a kezelt hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10.
számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével állapította meg. A
közlemény és melléklete szerint a kavics kitermelése és fizikai előkészítése során inert
bányászati hulladék keletkezik.
A Bányakapitányság a nem szennyezett talajból kialakított depóniát (humuszdepót)
nem sorolta „A” osztályba, mivel elfogadta a tervdokumentációban szereplő szakértői
véleményt, mely szerint hulladéktároló létesítmények szerkezeti épségének sérülése
vagy a létesítmény helytelen üzemeltetése következtében előálló meghibásodás rövid
vagy hosszútávon várható következményei méreteik és kialakításuk folytán nem
veszélyeztetik az emberi egészséget, életet vagy a környezetet.
8. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a).
A Bányakapitányság tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló
állapotra, Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A
Bányakapitányság, tekintettel arra, hogy a MÜT teljesítési ideje a két évet meghaladja,
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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)9 =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.
9.1 Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés. A tervezett
kitermeléssel a jelzett határszakaszokon elérik a határ- illetve védőpilléreket, 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.
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. július 14.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr.
3. Irattár.
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