MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/2193-10/2014.
Ügyintéző: Eper Gábor
:(06-88) 576-643
:(06-88) 576-646
E-mail: gabor_eper@mbfh.hu
Tárgy: „Lázi I. - kavics” kitermelési MÜT kérelem jóváhagyása

Janes és Társa Kft.
9073 Bakonyszentkirály
Vár u. 4/1.
Jogerőssé vált: 2014. október 18-án
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Janes és Társa Kft. (9073
Bakonyszentkirály, Vár u. 4/1, Adószám 130988865-2-19; továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a „Lázi I. - kavics” 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): a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 4 év és 4 hónap.
2. A Bányakapitányság a bányaüzemet a 1/2014/MÜT számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Lázi 033/5 hrsz.- ú földrészlet
a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés:
a kitermelhető haszonanyagok :
engedélyezett kitermelés mértéke

nyersanyag
kód

2014

2015

2016

2017

2018

kavics

1460

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

homok

1453

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

xxxx m3

haszonanyag

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv hatálya alatt 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
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befizetést teljesíteni. Bányavállalkozó a meddőanyag értékesítését addig nem kezdheti
meg, amíg a földtani szakértői vélemény a meddőanyag összetételét nem határozta
meg.
5. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség
figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
6.1. A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
6.2. 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.
7. További bányakapitánysági előírások.
7.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek
határvonal 2.-3. töréspontja közötti szakaszon a végrézsűk kialakítását el kell végezni.

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) a) pontja alapján egyszerűsített
határozatot hozott.
Veszprém, 2014. október 17.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. Címzett.
2. Janes Ilona, xxxx
3. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr.
4. MBFH (jogerőre emelkedést követően, elektronikusan).
5. Irattár.
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