Ügyiratszám:

VE-V/001/2138-7/2017.

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Aradi László
Bányászati Osztály
88/576-639

Tárgy: A Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej,
Rákóczi u. 44.) kérelmére
Sümeg IV. - mészkő bányaüzem
kitermelési
műszaki
üzemi
tervének jóváhagyási eljárása

Jogerőssé vált: 2017. november 30-án
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal ( továbbiakban : Bányafelügyelet) a Zalakerámia Zrt.
(8946 Tófej, Rákóczi u. 44. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Sümeg IV. - mészkő
védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervét
(továbbiakban MÜT)
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2028. december 31.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a Sü-4/2017-1.bm. nyilvántartási számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan: Sümeg 0102 hrsz. a Sü4/2017-1.bm. nyilvántartási számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: xxxx m3/év, xxxx t/év kristályos mészkő (kódja 1533)
5. A Bányafelügyelet az ásványvagyon-veszteség (visszahagyni tervezett mennyiség) és
termelvény-veszteség figyelembe vételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés a biztosítékról.
A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő, a bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó 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 igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz
43.000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A díj fizetésének
megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízást
igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal
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(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés
jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot ( A0330 ) is szükséges feltüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2017. október 30-án, a Sümeg IV. - mészkő védnevű bányatelken, 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 hiányos (a Bt. 41. § (7) bekezdése szerinti
biztosíték költségkalkulációt nem mellékelte)
A Bányafelügyelet hiánypótlásra hívta fel Bányavállalkozót.
Bányavállalkozó hiánypótlásként az előírt határidőn belül költségkalkulációt nyújtott be, ezért a
kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területek a tulajdoni lap tanúsága szerint
kivett anyagbánya besorolásúak, az igénybevételre tervezett ingatlan Bányavállalkozó tulajdona.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt. Mivel első önálló bányaüzeme, bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettsége
nem volt.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a VEMKH VJH Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Főosztály 2028. december 31-ig hatályos, VE-09Z/5194-13/2017.
számú környezetvédelmi működési engedélyére.
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
környezetvédelmi működési engedélyében meghatározott maximális mennyiségre: xxxx
m3/év, xxxx t/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. 41. § (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdés.
A Bányafelügyelet a kérelemben szereplő költségtervet elfogadta.
A biztosíték fajtájáról rendelkezni nem kellett, mivel Bányavállalkozónak jelenleg is élő,
1.585.000 Ft értékű óvadéki szerződése van a Bányafelügyelettel.
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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A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj
rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. §
(1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 161/2017. (IV.28.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017.
(IV.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.

Veszprém, 2017. november 13.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Kertész László
osztályvezető
Kapják: (tértivevénnyel).
1. Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Pf. :1.
2. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (jogerőre emelkedést követően).
3. Irattár.
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