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MÜT határozat

Jogerőssé vált: 2015. július 20-án
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a Békefai Bánya Bt. (8900 Zalaegerszeg
Berek u. 15., adószám: 27688878-2-20.; továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Szöce 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): jelen határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 3 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a Szöce I/2014 Bm/1/KöVéd. számú tervtérkép szerinti
lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Szöce 083/42 - 46 hrsz.-ú
ingatlanok a Szöce I/2014 Bm/1/KöVéd. számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: haszonanyag megnevezése: kavics (kódja:1460) mennyisége:
2015.
xxxx m3
2016.
xxxx m3
2017.
xxxx m3
5. A Bányafelügyelet ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség 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 jelzálog és óvadék), elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a jelzálogjog szerződést és az
óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni, valamint az illetékes földhivatal
érkeztető pecsétjével ellátott jelzálogjog bejegyzési kérelem eredeti példányát 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 felfüggeszti.
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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 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 2014.12.03-án a „Szöce I. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a
tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) 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 a MÜT térkép és az igénybe vételre tervezett
ingatlanok más célú hasznosítási engedélye tekintetében hiányos, valamint Bányavállalkozó
nem rendelkezik a bányaüzemre hatályos környezetvédelmi engedéllyel. Bányavállalkozó a
hiánypótlást teljesítette, illetve a Bányafelügyelet az eljárást VBK/593-5/2015. számú
végzésével felfüggesztette a környezetvédelmi eljárás jogerős és végrehajtható döntéssel történő
lezárásáig. Az engedélyt Bányavállalkozó benyújtotta a Bányafelügyelet részére, mely után a
kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
Bányavállalkozó rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
természetvédelmi Főosztály VAV/KTF/74-9/2015. számú 2025.12.31-ig hatályos
környezetvédelmi engedélyével.
Bányavállalkozó rendelkezik a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett
földrészletekre vonatkozó 10015-2/2005., 10.166/5/2006., 10016-2/2005., 10.037/4/2003.,
10817-2/2014., 10.156/12/2014 számú jogerős más célú hasznosítási engedélyekkel.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi működési engedély hatályára,
mely meghaladja a MÜT hatályát.
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 tulajdonosainak ügyvéd által
ellenjegyzett hozzájárulásával igazolta,
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4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi
engedélyben engedélyezett mennyiségre.
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
számított biztosíték nagysága megfelelt a jogszabályi előírásoknak (a MÜT teljesítési idejére
tekintettel korrigált értéket határozott meg).
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett
és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.
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.
Szakhatóság bevonása az eljárásba a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján
nem volt indokolt.
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. június 24.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Békefai Bánya Bt. 8900 Zalaegerszeg Berek u. 15.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és természetvédelmi Főosztály,
Szombathely
3. Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 9915 Nádasd, Kossuth u. 101. hirdetményi
közlés céljából.
4. Horváth László xxxx
5. Horváth Balázs xxxx
6. Erdei Sándor xxxx
7. Németh János xxxx
8. Németh Attila xxxx
9. Tóth Imre xxxx
10. Molnár János xxxx
11. Irattár.
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