Ügyszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-V/001/2749-3/2016.
Aradi László
Bányászati Osztály
88/576 - 639

Tárgy:

A „PRACTICAL" Kft. (8200
Veszprém, Házgyári út 26.)
kérelmére a Hajmáskér I. dolomit” védnevű bányatelken
működő külfejtéses bányaüzem
kitermelési
műszaki
üzemi
tervének jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2017. január 17-én
H A T Á R O Z A T
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „PRACTICAL" Kft.
(8200 Veszprém, Házgyári út 26. adószám: 10739893-2-19. továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére a Hajmáskér I. - dolomit 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): A határozat jogerőssé és
végrehathatóvá válásától számított 4 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a 125/3/2016_MÜT. azonosítási számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Hajmáskér 060/26, 060/15,
hrsz.-ú ingatlanokon, a 125/3/2016_MÜT. azonosítási számú tervtérképen jelölt és
jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: xxxx m3 /év

porlódó dolomit (kódja: 1542)

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
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.

eredő

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.
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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 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyszerűsített
döntést hozott.
Veszprém, 2016. december 21.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Kertész László
osztályvezető

Kapják: (tértivevénnyel).
1. „PRACTICAL" Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 26.)
2. „PRACTICAL" Bau Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 26. Ingatlan tulajdonos)
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően).
4. Irattár.
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