Ügyiratszám:

VE-V/001/186-6/2016

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Eper Gábor
Bányászati Osztály
(06-88) 576 643

Tárgy:

„Halászi I. – homok, kavics”
MÜT

Jogerőssé vált: 2016. március 10-én
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az Eaststone Ipari és Kereskedelmi Kft.
(továbbiakban Bányavállalkozó) „Halászi I. – homok, kavics” védnevű bányatelek
(továbbiakban Bányatelek) kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervét (továbbiakban MÜT)
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 10 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet az „EAST_MÜT16-25_1K” nyilvántartási számú
tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Halászi 010/1 hrsz.-ú
földrészlet a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag kavics (nyersanyag kód: 1460),
melyből a kitermelhető mennyiség xxxx m3/év.
5. A Bányafelügyelet a tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény
veszteség figyelembevételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés biztosítékról:
6.1.A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
6.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely
óvadék, elfogadja. A Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles xxxx Ft-ról szóló óvadéki szerződést a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal megkötni és az óvadéki összeget a Veszprém
Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-20000002 számlájára befizetni. Ennek
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elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a
bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek
van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni,
amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 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 A0330 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2016. február 1-jén kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott
be a „Halászi I.- kavics” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.
A Bányafelügyelet a MÜT-öt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § és a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-14. §-ai alapján
felülvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető. Mivel
a kérelemhez nem mellékelték a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló
biztosíték mértékét alátámasztó költségtervet, a Bányafelügyelet 8 napos határidő kitűzése
mellett a Vhr. 25. § (9) bekezdés a) pontja alapján a költségterv beterjesztésére hívta fel a
Bányavállalkozót, amely a felhívásnak határidőben eleget tett.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt, bányajáradék bevallási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
A MÜT-vel érintett Halászi 010/1hrsz.-ú ingatlan a fölhivatali nyilvántartás adatai alapján kivett
kavicsbánya művelési ágú. A Bányavállalkozó a „Halászi I. – homok, kavics” védnevű
bányatelek kapcsán a bányászati tevékenység végzésére vonatkozóan H-4432-8/2010 számú
határozattal módosított H-60144-8/1999 számú határozatlan ideig hatályos környezetvédelmi
engedéllyel rendelkezik.
A bányaüzem területe honvédelmi, vagy katonai létesítményt vagy annak védőterületét nem
érinti, így a MÜT jóváhagyására indult eljárás szakhatóság bevonását, vagy szakkérdés
vizsgálatát a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján nem igényelte.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, a kérelemnek megfelelően.
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy
Bányavállalkozó a tulajdonjogát hiteles tulajdoni lap megküldésével igazolta.
4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.
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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).
A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét a Bányavállalkozó költségterven alapuló
735.000 Ft ajánlata alapján határozta meg tekintve, hogy a költségterv kizárólag a
bányatelek határvonala mentén elhelyezett védőtöltések rendezési költségeit tartalmazza
és nem tér ki a VBK/246-7/2012 számú határozattal elfogadott Bányászati
Hulladékgazdálkodási Tervben (BHGT) kijelölt hulladékkezelő létesítmény (H 3 humusz
depónia) megszűntetésére és a bezárás során felmerülő egyéb költségekre
(tervdokumentáció készítése és engedélyeztetése, műszaki felügyelet biztosítása).
- védő töltések, parti rézsűk rendezése: xxxx Ft. (A bányavállalkozó által
hiánypótlási felhívásra beterjesztett költségtervben foglalt költséget elfogadva).
- H_3 humusz, agyag depónia megszűntetése: xxxx Ft. (xxxx m3 anyag
elterítésével, az anyagmozgatási munkákra vonatkozó normagyűjtemény
tereprendezésekre meghatározott 373,6 Ft/m3 referencia ár alapján számolva)
- egyéb költségek: xxxx Ft.
A fentiek alapján a várható összköltség: xxxx Ft.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
A Bányavállalkozó xxxx Ft óvadékot már adott biztosítékként, ezért csak a
különbségként jelentkező xxxx Ft biztosítékadásról kellett dönteni.
A VE-V/001/186-3/2016 számon kiadott függő hatályú végzéshez joghatás nem kapcsolódik,
mivel a Bányafelügyelet az eljárás megindításától számított 2 hónapon belül az ügy érdemében
döntött.
A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a 98. § (1)-(1a), 99. § (1) bekezdése alapján
biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015 (XII.30) NFM
rendelet 1. § (2) és 2. § (2) bekezdései, valamint az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 2.
melléklete állapítja meg.
A 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, 2016. február 23.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1..,  8210 Veszprém, Pf.: 1098
: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644, e-mail: vbk@mbfh.hu

4/4

Kapják:
1. Eaststone Ipari és Kereskedelmi Kft. (tértivevénnyel), 1104 Budapest, Száraz u. 20.
2. Irattár
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