
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

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

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644; vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu 

Ügyiratszám: VE-V/001/2600-4/2016. Tárgy: Üveg-Ásvány Bányászati 

Ipari Kft. jogosultságában 

álló Kincsesbánya III.-

homok bányaüzem 

műszaki üzemi tervének 

jóváhagyása 

Ügyintéző: Szűcs Ferenc Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet: szla. 1. példánya 

 

Telefon: 88/576 - 639   

Jogerőssé vált: 2016. december 28-án 

HATÁROZAT 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) az Üveg-Ásvány 

Bányászati Ipari Kft. (1117 Budapest, Szerémi út 25.; továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére 

a Kincsaebánya III.-homok védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem kitermelési 

műszaki üzemi tervét  

jóváhagyja, 

a következők szerint: 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2020. 12. 31. 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a műszaki üzemi terv szöveges rész 3.2. pontjában és 

az FCS-ÁTN-2016-2-MÜT-2017-2020. számú műszaki üzemi tervtérképen feltüntetett 

módon határozza meg. 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:  

Fehérvárcsurgó 04; 0171/2; 0172/; 0174; 0175; 0176; 0177/1; 0180; 0181 hrsz. 

4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag homok (kód 1451) 

 

Év Kitermelés 

homok (m
3
) 

2017 xxxx 

2018 xxxx 

2019 xxxx 

2020 xxxx 
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A Bányafelügyelet a műszaki üzemi terv hatálya alatt xxxx m
3 

meddőanyag értékesítését 

engedélyezi.  

A meddőanyag összetételét földtani szakértővel kell meghatároztatni, és a földtani 

szakértő által megállapított összetétel alapján kell a bányajáradék önbevallást és befizetést 

teljesíteni. Bányavállalkozó a meddőanyag értékesítését addig nem kezdheti meg, amíg a 

földtani szakértői vélemény a meddőanyag összetételét nem határozta meg. 

Jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelő fajlagos értékkel kell a bevallást és 

befizetést teljesíteni. 

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, Bányavállalkozó ajánlata alapján, xxxx Ft 

(azaz xxxx forint) biztosíték adását írja elő. 

6.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, 

amely fedezeti megállapodás (garanciaszerződés), elfogadja. Ha Bányavállalkozó a 

határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül a 

garancianyilatkozatot nem nyújtja be, a Bányafelügyelet a bányászati tevékenység 

folytatását megtiltja. 

Ha a garancianyilatkozat a műszaki üzemi terv teljesítési idejénél rövidebb 

időszakra vonatkozik, és Bányavállalkozó a garancianyilatkozat lejárati idejét 

megelőző 30 nappal az újabb garancianyilatkozatot nem nyújtja be a 

Bányafelügyeletnek, vagy más biztosítékot a Bányafelügyelet nem fogad el, a 

Bányafelügyelet a biztosíték összegét igénybe veszi (a biztosítéki összeget lehívja), 

egyben a bányászati tevékenység végzését felfüggeszti. Ha a Bányafelügyelet a 

bányászati tevékenység végzését felfüggesztő határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válását követő kilencven napon belül a bányavállalkozó által adott biztosítékot 

elfogadja, a lehívott biztosítéki összeget Bányavállalkozónak visszautalja. 

A Bányafelügyelet a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján 

egyszerűsített határozatot hozott. 

Veszprém, 2016. december 7. 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 dr. Káldi Zoltán 
 bányakapitány 

Kapják: 
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1. Üveg-Ásvány Bányászati Ipari Kft 1117 Budapest, Szerémi út 25. 
2. Irattár. 


