Ügyiratszám:

1518-2/2015.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Kovács Gergő
Bányászati Osztály
88/576 – 630
20/772-6017

Hiv. szám:
Melléklet:

Püspökmolnári IV- kavics
védnevű bányatelek MÜT
kérelem jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2015. augusztus 17-én
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a Lasselsberger Hungária Kft. (1239
Budapest, Grassalkovich u. 225. továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére - a Püspökmolnári
IV- kavics védnevű bányatelek 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 3 év.
2. A „Püspökmolnári IV. – kavics” védnevű bányatelek VBK/3141-14/2013 sz. határozattal
jóváhagyott műszaki üzemi terve jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontjától
hatályát veszti.
3. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 2/2015. számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak
megfelelően határozza meg.
4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: a Püspökmolnári 053/8, 053/9,
053/16 hrsz.-ú földrészlet, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
5. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód: 1520),
mennyisége:
Kitermelés éve

Nyersanyag (homok)

2015
2016
2017

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
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xxxx m3

2018

6. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség,
figyelembevételét a Bányafelügyelet nem engedélyezi.

sem

termelvény

veszteség

7. A Bányafelügyelet a módosított ingatlan igénybevételi ütemtervet jóváhagyja a következők
szerint:
Püspökmolnári
053/8 hrsz.
053/9 hrsz.
053/16 hrsz.

2015
+
+
+

2016

2017

2018

+
+

+

+

8. Rendelkezés a biztosítékról:
8.1 A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx millió (xxxx) Ft biztosíték adását írja elő.
8.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles az eredeti bankgaranciát a Bányafelügyeletnek
megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti
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 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 A 055 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2015. július 02-án érkezett kérelmével a „Püspökmolnári IV. - kavics” védnevű
bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet
(MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.

Bányavállalkozó rendelkezik a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 24-1/22/2009. számú 2030.05.31-ig hatályos környezetvédelmi
engedélyével.
Bányavállalkozó rendelkezik a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett
földrészletekre vonatkozó 10008/3/2015 számú jogerős más célú hasznosítási engedéllyel.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
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nem volt.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés.
2. AVBK/3141-14/2013 sz. határozattal jóváhagyott, 2017. február 21-ig hatályos műszaki
üzemi terv hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT nem lehet hatályban).
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.
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 Vhr. 14. § (1) bekezdés alapján.
8. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (8)-(9).
A Bányafelügyelet tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, a
Bányavállalkozó által készített költségterv alapján a kiszámított biztosítéki összeget
elfogadta.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
A Bányafelügyelet a biztosíték módjáról a már meglévő bankgarancia alapján döntött.
A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján szakhatóság bevonása az eljárásba a
nem volt indokolt, szakkérdést nem kellett vizsgálni.
A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) és a Bt. 43/B. § (3) bekezdésén alapul. A
fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1)
bekezdése és 2. melléklete állapítja 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.július 14.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják:(tértivevénnyel)
1. Lasselsberger Hungária Kft. 1239 Budapest, Grassalkovich u. 225.
2. Dr. Váradi Gábor, xxxx
3. Irattár.
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