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Jogerőssé vált: 2015. december 16-án
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a Disten Bányászati Kft. (1072 Budapest, Nyár
utca 5. II/12., adószám: 13777700-2-42.; továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Nagygeresd
I. – homok, kőzetliszt” 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): 2017. december 31.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a GM-44-BT-2015 MÜT 2015-2017. számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Nagygeresd 028/5, 028/9 hrsz.-ú
ingatlanok a GM-44-BT-2015 MÜT 2015-2017. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott
mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: haszonanyag megnevezése: homok (kódja:1460) és kőzetliszt
(kódja: 1422) mennyisége:
év
homok
kőzetliszt
2015.
xxxx m3
xxxx m3
2016.
xxxx m3
xxxx m3
2017.
xxxx m3
xxxx m3
5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és termelvényveszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
6.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek
pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
6.2. A Bányafelügyelet 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, valamint az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a
Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték
adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
7. További Bányafelügyeleti előírások.
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7.1. A bányatelek határvonal 15 - 24. számú töréspontjai között a tájrendezést el kell végezni,
amennyiben a kitermelés eléri a határpillért
7.2. Amennyiben a bányafal egyes szakaszain a telepesen fészkelő gyurgyalagok, parti fecskék
megjelennek, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrét értesíteni
kell.
7.3. Abban az esetben, ha a 7.2. pont szerinti madárfaj(ok) megjelennek, kíméletük érdekében a
kijelölt falszakaszon április 1. és augusztus 15. között a kitermelés nem végezhető.
7.4. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető, a helyszínen nem.
7.5. A bányában üzemanyag-feltöltés csak kármentő tálca használata mellett történhet.
7.6. A szociális szennyvíz csak mobilizálható, vízzáró műtárgyban gyűjthető.
7.7. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel
kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.
7.8. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési
kötelezettség (24 órán belül) terheli a bányászati tevékenységet végzőt a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság felé. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell
szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
8. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5289-4/2015. számon szakhatósági
állásfoglalásában a műszaki üzemi tervjóváhagyásához a következő feltételekkel járult hozzá:
8.1. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
8.2. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
8.3. A bányában üzemanyag-tárolás tilos, üzemanyag-feltöltés csak kármentő használata mellett
történhet.
8.4. A bánya területén kialakult tóból évente egyszeri alkalommal vízminőségvizsgálat
végzendő pH, vezetőképesség, KOIps, oldott oxigén, foszfát, nitrát, ammónia, TPH
komponensekre. Az eredmények – azok kiértékelésével együtt – minden év december 31.-ig
megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
8.5. A bánya területén kialakult tavon évente négyszeri alkalommal vízszintmérést kell végezni,
melynek eredménye – a korábbi évek mérési eredményeivel idősorba illesztve – minden év
december 31-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére
9. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.
A Bányafelügyelet a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. A
határozatot hirdetményi úton közli. A közlés napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
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 jog- vagy 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 054 kódszámot is
fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2015.09.22-én a „Nagygeresd I. – homok, kőzetliszt” védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT)
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nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet 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.
Bányavállalkozó rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi
Főosztály VAV/KTF/1446-16/2015. számú határozatával, mely megállapította, hogy a tervezett
bányászati tevékenység megvalósulása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
Bányavállalkozó rendelkezik a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett földrészletekre
vonatkozó jogerős más célú hasznosítási engedéllyel.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, és
bányajáradék bevallás elmaradása nem volt.
A Bányafelügyelet 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, mint ingatlantulajdonos 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. § (8)-(9) bekezdés, figyelemmel arra, hogy Bányavállalkozó által
alkalmazott számítási módszert és kiindulási adatait (gépüzem referencia ár: xxxx Ft/m3, rézsű
folyóméterenként 5,5 m3 anyagmozgatás és xxxx Ft. egyéb költség) a Bányafelügyelet
elfogadta, azonban Bányavállalkozó által a tájendezésre tervezett 255 m rézsűhosszal ellentétben
a tájrendezést a MÜT teljes területére szükséges számítani.
Ez utóbbi esetben a tájrendezésre figyelembe veendő rézsűhossz 650 m, ezáltal a számított
biztosíték (xxxx * 5,5 *650) + xxxx = xxxx Ft kerekítve xxxx Ft.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett és a
Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.
7.
7.1. Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés. A terv szerint a
kitermeléssel a bányatelek határvonal 15. - 24. számú töréspontjai között a határpillért eléri
a Bányavállalkozó, ezért lehetőség van a végállapoti részük kialakítására és a tájrendezés
elvégzésére.
7.2. 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § b) pontja.
7.3. A természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény a 43. § (1), 44. § (5) bekezdése és a
fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 2. §-a.
7.4. – 7.7. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdés.
7.8. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)
Kormányrendelet 2. és 14. §.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a következőkkel
indokolta:
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„A folytatott tevékenység vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek
minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.
A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció
érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező
részben foglaltak szerint - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja
figyelembevételével – döntöttem. Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában, a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, 8. § a), 12.
§ (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével tettem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése
alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9)
bekezdése zárja ki.
A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése
állapítja meg.” [8. pont]
9. 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 határozatát a 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és annak 1.
melléklete 1. pontja alapján nyilvánította a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá, mert a
kitermelt haszonanyagot az M86 gyorsforgalmi út építéséhez használják fel. A határozat
hirdetményi közléséről a 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján döntött.
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. november 16.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:
1. Disten Bányászati Kft. 1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12. tértovevény+ számla.
2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
3. Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (9651 Uraiújfalu Szentivánfa u. 46.) hirdetményi
közlés céljából.
4. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton)
5. Irattár.
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