Ügyiratszám:

VE-V/001/1928-6/2016.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Aradi László
Bányászati Osztály
88/576 - 639

Hiv. szám:
Melléklet:

a Disten Bányászati Kft.
(8071 Magyaralmás,
Kossuth u. 15. )
jogosultságában álló
Vilonya I. dolomit
bányaüzem határpillér
módosításának
jóváhagyási eljárása;

J.e.: 2016. 10. 29.
HATÁROZAT
A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Disten Bányászati
Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Vilonya I.
dolomit védnevű bányatelket megállapító VBK/2105/2006. számú határozatot (továbbiakban:
Határozat)
m ó d o s í t j a
a következők szerint.
1. A Határozat 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3. A bányatelekből kitermelésre engedélyezett ásványi nyersanyag:
Porló dolomit kódja: 1542
A kitermelés módja: külfejtés
A bányatelekben lehatárolt ásványvagyon adatait a jelen határozathoz csatolt, csak a
Bányavállalkozó részére közölt melléklet tartalmazza.
2. A Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Határpillér kijelölése:
5.1. A Bányafelügyelet a bányatelek határvonal 4-5-6-7-1 töréspontjai között 70o-os
korrigált határszöggel és pv = 5 m védősáv szélességgel határpillért jelöl ki,
melynek szélessége az alaplapon 36,2-55,8 m.
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5.2. Határpillér:
Töréspont

Z (mBf)

H (m)

R (m)

4
5
6
7
1

188,20
193,80
199,00
214,70
197,30

58,20
63,80
69,00
84,70
67,30

36,2
43,2
45,1
55,8
44,5

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz (továbbiakban MBFH) 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 50.000 Ft (kódszám: A0220).
A fellebbezés díját az MBFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000
számú fizetési számlájára kell befizetni. 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.

INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet Bányavállalkozó „Vilonya I. - dolomit” védnevű bányatelek határpillér
módosítására (a határpillér korrigált határszögének növelésére) vonatkozó kérelmét a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. §-a, 32. § (1)-(2) bekezdése, a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11. § (1), 11/A. § és 19.§ (2)-(3)
bekezdése és a 12/2003. (III.14.) GKM rendelet alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a
kérelem bányászati szempontból engedélyezhető.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása,
bányajáradék önbevallással és befizetéssel kapcsolatos elmaradása nem volt.
A rendelkező rész előírásai a következő jogszabályi rendelkezésen alapulnak:
1. Vhr. 12. § (2) bekezdés b) pontja, tekintettel arra, hogy a bányatelek ásványvagyona a
határpillér módosítása miatt megváltozott.
2. Vhr. 19. § (1) bekezdése és a 12/2003. (III.14.) GKM rendelet.
A Bányafelügyelet az R = pv + H × ctg (ß - ß) képlet alapján ellenőrizte, és helyesnek találta
Bányavállalkozó számításait, ahol
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pv : a védősáv szélessége
ß = 73°

határszög

ß = 3

a határszög korrekciója

Korrigált határszög: ß-∆ß=730-30=700
H: a határpillér magassága
R : a határpillér szélessége (pv+ osztószint szélessége+pillér szélesség)
A korrigált határszög 450-ról 700-ra történő növelését a Bányafelügyelet elfogadta, mert a határszög
növelés lehetőségét Bányavállalkozó geotechnikai szakértői véleménnyel támasztotta alá (készítette:
Tau-Trev Kft. Dr. Görög Péter geotechnikai szakértő, Mérnöki kamarai nyilvántartási száma: GT-T:
13-10859), mely szerint a részűk állékonysága a megnövelt határszög esetén megfelelő.
Bányavállalkozó a 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját
teljesítette.
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 állapítják 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.október 11.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják :
1. Disten Bányászati Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15) tértivevénnyel + melléklet
Ingatlan tulajdonosok :
2. Baragain Office Kft. (8071 Magyaralmás, Kossuth u. 15)
3. Bakonyerdő Zrt ( 8500 Pápa Jókai u. 15.)
4. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + melléklet)
5. Irattár
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