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„PALOTA VIDÉK 2000.” Zrt. 

 

8100 Várpalota 

Veszprémi út 7.     Jogerőssé vált: 2015. június 13-án 

H A T Á R O Z A T  

I. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „PALOTA VIDÉK 2000.” 

Zrt. (8100 Várpalota, Veszprémi út 7. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére az Öskü II. - 

dolomit védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre beterjesztett 

kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) jóváhagyására irányuló eljárását folytatja, és a 

kitermelési műszaki üzemi tervet 

 

jóváhagyja, 
a következő feltételekkel 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): A határozat jogerőssé és 

végrehathatóvá válásától számított 3 év. 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 1/2015_müt. számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Öskü 090. hrsz., a 1/2015_ 

müt.. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

4. Engedélyezett kitermelés: xxxx m
3 

/év  porlódó dolomit (kódja: 1542) 

 

5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és 

termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi. 

 

6. A Bányafelügyelet elfogadja a kérelem mellékleteként becsatolt ingatlan igénybevételi 

ütemtervet a következők szerint:  

 

Igénybevétel tervezett időpontja Igénybevételre tervezett ingatlan 

2015-2020. év Öskü 090. 
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7. Rendelkezés a biztosítékról. 

7.1.  A Bányafelügyelet Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

A Bányafelügyelet a biztosítékadás módját, amely óvadék, elfogadja. 

Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 

napon belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei Kormányhivatallal 

megkötni és 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. 

 

8. További bányafelügyeleti előírások 

8.1. A bányászati tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó egyéb munkálatokat olyan 

formában és módon kell elvégezni, hogy az Öskü 091/17 hrsz.-ú területen található 

árvalányhajas dolomitgyep ne károsodjon. 

8.2. A letermelt fedőanyagot elkülönítve, letakarva kell a rekultivációs felhasználásig 

deponálni.  

8.3. A kitermeléssel párhuzamosan végzett rekultiváció során a kialakított gyepesített 

felületeket gyommentesen kell tartani, kaszálással és az esetleg megtelepedő 

tájidegen fásszárúak gyérítésével kell megtartani.  

8.4. A kitermelést úgy kell végezni, hogy a karszt – és karsztvíz ne szennyeződhessen. 

8.5. A telephely üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a 

területre vonatkozó határértéket meghaló zajterhelés a védendő létesítmények 

környezetében. 

8.6. A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki 

állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását. 

8.7. Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely 

miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő 

létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása 

iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.  

8.8. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan 

változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban 

foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) be kell jelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak. 

8.9. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített 

berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti 

zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. 

8.10. A tevékenység során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek 

megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. 

8.11. A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és 

feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át. 
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8.12. A dolomitbányára, mint helyhez kötött diffúz légszennyező forrásra vonatkozóan 

működtetési engedéllyel kell rendelkezni és elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 

LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell tenni. Az elektronikus 

befogadást igazoló nyugtát és a működtetési engedélykérelmet a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére kell 

megküldeni. Határidő: 2015. augusztus 31. 

8.13. A tevékenység légszennyező forrását úgy kell kialakítani, működtetni, 

fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a 

környezetbe. 

8.14. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan 

rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. 

8.15. A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szállítási útvonalat és a 

rakodás helyszínét locsolni kell. A tevékenységből származó porkibocsátást a 

szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem 

okozhat légszennyezést. 

8.16. A bányatelek területén csak megfelelő műszaki állapotban lévő munkagépek 

üzemeltethetők. 

8.17. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb 

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 

környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

 

II. A Bányafelügyelet a benyújtott Bányászati Hulladék-gazdálkodási Tervet (BHGT) 

elfogadja. 

1. A tárolt bányászati hulladék: inert hulladék (dolomittörmelékes talaj)  

2. A Bányafelügyelet  

a védőtöltést (a bányagödör peremén 910 m hosszban), mint hulladékkezelő 

létesítményt nem sorolja „A” osztályba. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi 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 055 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó 2015. március 9-én az Öskü II. - dolomit védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) és bányászati 



4 / 7 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.  8210 Veszprém, Pf.: 1098 

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

 

hulladékgazdálkodási tervet (BHT) 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 valamint a 

bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.) alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos (Bányavállalkozó nem mellékelte a 

bányászati hulladékgazdálkodási tervet (BHT). A hiány pótlására végzést bocsátott ki. 

 

Bányavállalkozó a hiánypótlási felhívásnak határidőre eleget tett. 

 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása 

nem volt. 

 

A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területek kivett művelési ágban vannak 

nyilvántartva.  

 

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok Bányavállalkozó tulajdonában vannak. 

 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

 

I. MÜT 

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés 

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont. 

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont,  

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 85948/2014. számú határozatában 

jóváhagyott kitermelési mennyiségre: xxxx m
3
/év. 

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. 26. § (3) és a Vhr. 12. § (2) bekezdése. 

7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdés.  

A Bányafelügyelet Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét 

elfogadta. A Bányafelügyelet, tekintettel arra, hogy a MÜT teljesítési ideje a két évet 

meghaladja, a KSH adatai alapján 0,7 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki 

összeget határozott meg a következő képlettel:  

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg* (1+0,007)
x
, (az x kitevő a 

MÜT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). 

A biztosíték nagysága: xxxx*(1+0,007)
3
 = 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. 
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8.1.-8.4 A tervezett bányászat és a meglévő bányatelek területe nem országosan védett, és 

nem része Natura 2000 hálózatnak. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (a 

továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés d) pontja kimondja, hogy a táj jellege, a természeti 

értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében más célú 

hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult 

természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek 

a figyelembevételével lehetséges. Továbbá a Tvt. 7. § (2) bekezdés f) pontja szerint a táj 

jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A földtani természeti értékek 

általános védelme érdekében a Tvt. 19. § (3) bekezdése szerint nyílt (fedetlen) karsztos 

kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve a karsztvíz szennyezése vagy 

állapotának jogellenes megváltoztatása. A Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja szerint: aki 

tevékenységével vagy mulasztásával a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, 

hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően 

végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni.  

8.5.-8.9. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat szerint: a zajvédelmi hatásterületen 

belül védendő létesítmény nem található. Fentiekre tekintettel a tevékenység 

megkezdésének nem feltétele, hogy az üzemeltető zajkibocsátási határérték 

megállapítására irányuló kérelmet nyújtson be. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő 

környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre 

vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében 

a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM rendelet határozza meg.  

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése szerint amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan 

intézkedéseket hajt végre, amely miatt a Zajrendelet 10. § (3) bekezdésében 

megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az 

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a 

környezetvédelmi hatósághoz.  

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a 

környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén 

és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést 

okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) 

köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti 

bejelentőlapon kell teljesíteni.  

8.10.-8.11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) 

bekezdése szerint a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a 

hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból 

megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más 

hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. 

A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell 

győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, 
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kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 

nyilvántartásba vétele megtörtént. 

8.11.-8.16. A dokumentációban foglaltak alapján a bányaüzem helyhez kötött diffúz 

légszennyező forrásnak minősül. A bányászati tevékenység során a levegőminőségre 

befolyással bíró munkafázisok: dolomit kitermelés, rakodás, osztályozás, szállítás, 

rekultiváció. A bányatelken a bányászati munkákat végző dízel üzemű munkagépek 

kibocsátásából, a felverődő porból, valamint a szállítást végző teherjárművek 

kibocsátásából származik levegőt terhelő hatás. A számítások szerint a tevékenység 

közvetlen hatásterülete a szilárd anyagra vonatkozóan a tevékenység helyétől számított 

70 m széles sáv.  

A rendelkezések a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Levr.) 4. §-án, 26. § (1) és (2) bekezdésén, valamint a 31. § (4) és 32. § 

(1) bekezdésén alapulnak. 

8.17. A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) 

bekezdése tartalmazza, figyelemmel a Kvt. 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban 

foglalt elővigyázatosság és megelőzés elvére. 

 

II. BHGT 

A Bányakapitányság a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4) bekezdése 

alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában foglaltak (bányászati hulladék-

gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, mivel a védőtöltés anyagát visszatöltik a 

bányagödörbe, tájrendezésére használják fel.  

A Bányakapitányság a tárolt 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 4600 ( 1542) kódszámú dolomit kitermelése és fizikai előkészítése során 

inert bányászati hulladék keletkezik. A bányászati hulladék összetételét földtani szakértői 

jelentéssel is igazolták.  

A bányában az inert bányászati hulladékot (dolomittörmelékes talaj) a bányagödör peremén 

910 m hosszban kialakított védőtöltésben tárolják, amelyet folyamatosan használnak fel 

tájrendezési célokra, tárolásuk időtartama meghaladja a 3 évet.  

A Bányakapitányság a kérelemben nevesített védőtöltést nem sorolta „A” osztályba, mert a 

tárolt hulladék inert bányászati hulladék. A védőtöltés méretei, kiképzése megfelelő, 

szerkezeti épségének sérülése következtében előálló meghibásodás rövid vagy hosszútávon 

várható következményei méretei és kialakítása folytán nem veszélyeztetik az emberi 

egészséget, életet vagy a környezetet. 

 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén és a Bt. 43/B. § (3) bekezdésén 

alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 
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4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

A Bányafelügyelet 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 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Veszprém, 2015. május 26. 

 

 

 
 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 

 

 

 

Kapják: (tértivevénnyel)  

1. Címzett+számla  (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MÜT 1 példánya)  

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően). 

3. Irattár. 


