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:(06-88) 576-643
:(06-88) 576-646
E-mail: vbk@mbfh.hu
Tárgy: „Beled V. - kavics” kitermelési MÜT kérelem jóváhagyása

ALPHA Kavics és Homok Kft.
9481 Pinnye
Arany J. u. 18/B ép.

Jogerőssé vált: 2014. október 15-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az Alpha Kavics és Homok
Kft. (9481 Pinnye, Arany J. u. 18/B, Asz,: 23491915-2-08; továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a „Beled V. - kavics” 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 3 év.
2. A Bányakapitányság a bányaüzemet a B-V-MÜT-1/2014. számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: a Beled 06/73 hrsz.-ú és
06/75 hrsz.-ú földrészletek, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód: 1460),
mennyisége:
Kitermelés éve

Nyersanyag (homok)

2014.
2015
2016

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv hatálya alatt összesen xxxx m3 meddőanyag
értékesítését engedélyezi.
A meddőanyag összetételét földtani szakértővel kell meghatározni, és a földtani szakértő által
megállapított összetétel alapján kell a bányajáradék önbevallást és befizetést teljesíteni.
Bányavállalkozó a meddőanyag értékesítését addig nem kezdheti meg, amíg a földtani
szakértői vélemény a meddőanyag összetételét nem határozta meg.
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: (06-88) 576 644
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e-mail: vbk@mbfh.hu

VBK/1994-11/2014.

5. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség
figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
6. Bányakapitányság a MÜT részeként kidolgozott bányászati hulladékgazdálkodási
tervet a következők szerint elfogadja:
A bányászati tevékenység során kezelt bányászati hulladék: inert hulladék (agyagos
törmelék). További kezelt anyag: nem szennyezett talaj.
7. Rendelkezés biztosítékról
7.1. A Bányakapitányság Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
7.2. 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.
8. További bányakapitánysági előírások:
8.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek
határvonala mentén kialakuló parti rézsűk tájrendezést, az alábbi ütemezés szerint el kell
végezni:
2015. december 31-ig
2016. december 31-ig

a bányatelek határvonal 7.-10. töréspontja közötti szakasza
mentén
a bányatelek határvonal 1.-10. töréspontja közötti szakasza
mentén

9. Szakhatóságok.
9.1. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 13638-1/2014
számú szakhatósági állásfoglalásával a műszaki üzemi terv jóváhagyásához a következő
előírások megtétele mellet járult hozzá:
„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
szakhatósági jogkörében eljárva az alábbi előírásokkal hozzájárul a Beled V - kavics
védnevű bányatelek területén folytatandó bányászati tevékenység folytatásához a
megkereséshez mellékelt, az ALPHA KAVICS és HOMOK Kft. által összeállított „Beled
V. kavics bányaüzem - Műszaki üzemi terv műszaki leírás” c, dokumentáció alapján.
Amennyiben a bányászati tevékenység során melléktermék képződik, vagy a kitermelés
során képződött, a bányászatról szóló 1993, évi XLVIII. Törvény hatálya alá. nem tartozó
anyagot melléktermékként használják fel, úgy a képződést követő 30 napon belül
tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot.
 A keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről,
valamint engedéllyel rendelkező kezelők részére történő átadásáról gondoskodni
kell,
Erős szél esetén az intenzív porképződéssel Járó munkafolyamatokat
szüneteltetni kell, száraz időszakban a depónia területet és a szállítási útvonalat a
porképződés megakadályozása érdekében nedvesíteni (locsolni) szükséges.
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Burkolatlan útfelület igénybe vétele esetén a szállító járművek sebességét úgy
kell megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.
 A felhagyott rézsűket termőtalajjal kell bontani és a porképződés
megakadályozása érdekében növényzettel kell beültetni.
 A kiszállítást zárt, vagy ponyvával letakart rakterű gépjárművel kell végezni.
 A munkagépek és szállító járművek műszaki állapotának teljesíteni kell a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/t990. (IV.12.) KÖHÉM, valamint a
közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendeletben előírt követelményeket.
 A légszennyezés megelőzését szolgáló intézkedéseket és a fennálló meteorológiai
paramétereket üzemnaplóban kell rögzíteni.
 A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés
bekövetkeztésekor azonnal be kell jelenteni, a munkavégzést azonnal le kell
állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
 Meghibásodás, baleset vagy havária eset miatt a talajra (külszínen), illetve a
környezetbe kerülő veszélyes hulladékot, veszélyes anyagot azonnal össze kell
gyűjteni úgy, hogy a környezetszennyezés, károsodás ne következhessen be.
Környezetszennyezés bekövetkezése esetén a kárelhárítást a 219/2004 (VII. 21.)
Korm. rendelet 19.§ (1) alapján azonnal meg kell kezdeni. a környezetszennyező
eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek.
 A keletkezett bányató vízminőségét évente egy alkalommal, a nyári időszakban
vett vízminták elemzésével kell megoldani. A vizsgálandó komponensek: pH,
fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIp, oldott oxigén, kalcium, magnézium,
nátrium, kálium, vas, mangán, hidrokarbonát, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát,
foszfát ás klorid ionok, továbbá TPH-tartalom. A vizsgálati eredményeket minden
év szeptember 30.-ig meg kell küldeni Felügyelőségünkre.
Jelen állásfoglalás ellen Önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az
ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen
igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”
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. július 31-én érkezett kérelmével a „Beled V. - kavics” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet nyújtott be
jóváhagyásra.
A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit 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 az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása, illetve a
kérelemhez mellékelt bányamérési adatok és az azokból szerkesztett tervtérkép
nem
megfelelősége miatt hiánypótlást írt elő.
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Bányavállalkozó az előírt hiánypótlásokat teljesítette, így 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, 10141/3/2014. számú jogerős más célú hasznosítási
engedélyével.
A tervezett ingatlan igénybevétel a VBK/311-16/2014. számú határozatban elfogadott ingatlan
igénybevételi ütemtervnek megfelel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.
A Bányakapitányság az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joggal rendelkező ügyfeleket a
közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL Tv. (Ket.) 29.§ (5)
bekezdése, továbbá a feladat körében érintett Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Örökségvédelmi Irodát a Ket. 15.§ (4) bekezdése alapján az eljárás megindításáról értesítette. Az
érintett ügyfelek nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.
A tervezési terület helyi védelem alatt nem áll, honvédelmi létesítmény védőterületét nem érinti,
ezért a 267/2006 (XII.20) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az illetékes környezetvédelmi
hatóság szakhatósági megkeresésének volt helye.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági
állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Magyar Bányászati ás Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/1994-4/2014.
számon megkereséssel fordult a Felügyelőséghez, hogy a tárgyi bányatelken a 2014-2016 évekre
szőlő
termelési
MÜT
jóváhagyásához
szakhatósági
állásfoglalását
adja
meg.
A Felügyelőség a megkereséshez mellékelt, az ALPHA KAVICS ás HOMOK által összeállított
„Beled V. kavics bányaüzem - Műszaki Üzemi terv műszaki leírás” c. dokumentáció alapján az
alábbiakat állapította meg:
A bánya előzetes vizsgálata lezárult, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem vált szükségessé.
A bánya üzemelése során az előzetes vizsgálatban foglaltak szerinti a munkagépek (kotrógépek
osztályozók, rakodógépek és szállítójárművek) zajkibocsátása történik. A tevékenységet csak
nappali időszakban végzik A zajvédelmi hatásterület a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló mód. 284/200L (X 29.) Korrn. rendelet 5.§ (2) bekezdés valamint a 6.§
(1) bekezdés alapján került lehatárolásra számítással.
Á dokumentáció szerint a bányaművelésből eredő környezeti zaj hatásterülete a legközelebbi
Beled település védendő belterületét nem éri el.
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 4.§--a alapján tettük: „Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel
való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz”.
Az érintett terület nem országosan védett természeti terület ás nem része a Natura 2000
hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek. A műszaki üzemi tervben foglaltak
táj- ás természetvédelmi érdeket nem sértenek.
Normál üzemmenet esetén a földtani közegbe, felszín alatti vízbe kibocsátás nem történik. A
tevékenység felszíni vízfolyást nem érint, a bányászattal érintett területhez legközelebbi felszíni
vízfolyás a Keszeg-ér a bányaterület DK-i sarokpontját 140 méterre közelíti meg.
A haváriára vonatkozó előírás a 219/2004 (VII. 21.) Konn, rendelet 19.§(1) bekezdésén, míg a
bányató monitoringjára vonatkozó előírás a rendelet 8.§ b.) pontján alapul.
A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket) 44.§ (1) bekezdése alapján adta
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meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdés zárja ki, a hatóság
az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72.§(1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta.
A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a módosított környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2 pontja szerinti összegben a
hivatkozott megkereséshez mellékelt bizonylat szerint 2014. augusztus 5.-én átutalásra került.
A szakhatóság hatásköre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szól6 267/2006. (XII. 20.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltakon, illetékessége a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
481/2013 Korm. rendelet 1 számú melléklete 1V. fejezetén alapul.”
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.
A meddőértékesítés engedélyezése a Bt. 27. § (5) bekezdésén alapul.
Az értékesítésre engedélyezett meddő mennyiségének meghatározásakor a
Bányakapitányság tekintetbe vette, hogy a tájrendezési feladatok teljesítése során meddő
felhasználására nem kerül sor.
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. A bányaművelés során letakarított meddőt (agyagos törmelék) Bányavállalkozó az
ideiglenes tárolást követően értékesíti. A letakarított nem szennyezett talajt, ideiglenes
deponálás után a szárazon maradt rézsűkre visszateríti. A meddő és a humusz ideiglenes
tárolása a 3 évet nem éri el.
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, mivel nem szennyezett,
humuszos talajt a tájrendezési tevékenysége során Bányavállalkozó közvetlenül annak
letakarítása után felhasználja, a hulladékkezelő létesítményt nem üzemeltet.
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 1460 kódszámú kavics kitermelése és fizikai
előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik.
7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a).
A Bányakapitányság tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, a
Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfogadta. A
Bányakapitányság, tekintettel arra, hogy a MÜT teljesítési ideje a két évet meghaladja, 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)6 = 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
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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. szeptember 17.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják (tértivevénnyel):
1. Címzett.
2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr.
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Iroda, Győr
4. Harsányiné Fodor Gyöngyi, xxxx
5. Harsányi Zsolt, xxxx
6. Harsányi Vivien, xxxx
7. Kéri Miklós, xxxx
8. Beled Város Önkormányzata, 9343 Beled, Rákóczi u. 137
9. Irattár.
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