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Sorkikápolna I. – kavics
bányabezárási és tájrendezési
MÜT jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2016. április 29-én
H A T Á R O Z A T
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a PU – HA Kavics Kft.
(8300 Tapolca Csokonai u. 4., továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Sorkikápolna I. kavics” védnevű bányatelekben elhelyezkedő bányaüzem bányabezárási és tájrendezési
műszaki üzemi terv (MÜT) kérelmét
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1.

A határozat 3.1. és 3.2. pontjaiban előírt bányabezárási és tájrendezési feladatokat a
határozat jogerőre emelkedése után maradéktalanul végre kell hajtani. a 3.3. pontban
részletezett időszakban.

2.

A Bányafelügyelet a bányaüzem területét az Srk-I./4/2016 rek. nyilvántartási számú
tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.

3.

Az elvégzendő bányabezárási és tájrendezési feladatok:
3.1. A Sorkikápolna 010/1, 098/3, 099, 0100/6, 0100/11, 0100/12, 0100/13, 0100/14 hrsz.
ingatlanokon elhelyezkedő végrézsűk rendezése 30o-t nem meghaladó dőlésszög
kialakításával, kivéve a 0100/11 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő rézsű kb. 30 m
hosszúságú, a Y=471657, X=201051 – Y=471592, X=201049 EOV koordináta
végpontokkal lehatárolt szakaszát.
3.2. A fenti rézsűszakaszon a bányafal felső peremétől lefelé számított 3 m magasságú
függőleges kőzetfal kialakításával biztosítani szükséges a védett madarak
(gyurgyalagok) költőhelyének megóvását, mely kőzetfal alatt a bányatalpig ugyancsak
30o-t nem meghaladó dőlésszöget kell kialakítani. A fenti rézsű (fal) alsó és felső
peremétől számított legalább 2 m távolságban maradandó biztonsági övezetet (kerítés
vagy 0,8 m magasságú védőtöltés) szükséges kialakítani, valamint legalább 2 - 2 db., a
veszélyre figyelmezető tábla elhelyezése szükséges az alsó és felső biztonsági övezet
mentén.
3.3. A tájrendezési tevékenységet a védett madarak megérkezése előtt vagy távozása után
lehet végezni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 hónapon belül, mely
időszakba a védett madarak bányaüzemben való tartózkodása nem számít bele.. A
tevékenység megkezdését az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Őriszentpéter
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Siskaszer 26/A., továbbiakban Nemzeti Park) részére előzetesen be kell jelenteni és
részére a jelenlétet a tájrendezés alatt lehetővé kell tenni.
4. Rendelkezés biztosítékról:
A Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati tevékenységéből eredő kötelezettségeinek
pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. A biztosíték fajtájára vonatkozó
ajánlatot, amely óvadék, elfogadja.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 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 20.000 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 A350 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2016. március 10-én a „Sorkikápolna I. - kavics” védnevű bányatelekre
vonatkozó bányabezárási műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be.
A Bányafelügyelet a kérelmet és mellékleteit az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 42. §-a,
valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 26. §-a alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a tervtérkép, a szelvények és a tervezett tevékenység
ütemezése tekintetében hiányos. A Bányavállalkozó által teljesített hiánypótlás után a terv
bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A rendelkező részben felsorolt és tájrendezési munkákkal érintett földrészletek a
Bányavállalkozó tulajdonában lévő művelési ágból kivett területek. A bányászati tevékenység
végzésére vonatkozó 3619/20/2005 számú környezetvédelmi engedély 2017. július végéig
hatályos.
A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az eljárás során szakhatóság
bevonása nem szükséges.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Park előzetesen jelezte, hogy a bányaüzemben védet madárfaj
(gyurgyalag) költőhelye található, a Bányafelügyelet a 2004 évi CXL. tv. (Ket.) 29.§ (3) b)
bekezdés b) pontja lapján az eljárás megindításáról értesítette ügyfélként a Nemzeti Parkot és a
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2., továbbiakban Természetvédelmi hatóság). Mindkét ügyfél
nyilatkozatában és a 2016.04.20-i egyeztető helyszíni szemle VE-V/001/479-9/2016. számon
iktatott jegyzőkönyvében rögzítetten kérte a gyurgyalag költőhelynek a rendelkező részben
meghatározott szakasza megóvását a tájrendezési tevékenység során.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
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1. A Bt. 36. § (1) és bekezdés és a Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont alapján.
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
3.1. A Bt. 36. § (1) és Vhr. 22. § (1) bekezdések, az újrahasznosítási célnak megfelelő
területkialakítás érdekében, tekintettel a VBK/3117/2004. sz. bányatelek határozat 4.1.
pontjában foglalt 30 határszög értékre,
3.2. Bt. 26. § (2) b) pontja, tekintettel arra, hogy a rendelkező részben meghatározott méretű és
elhelyezkedésű függőleges fal kialakítása és annak maradandóan kialakított biztonsági övezete
egyaránt megfelelő a gyurgyalag költőhely, mint természeti érték valamint az élet és vagyon
biztonság megóvására szolgáló műszaki biztonsági intézkedés.
3.3. Tekintettel arra, hogy a tájrendezés végrehajtására a Bányavállalkozó nyilatkozata és a
Bányafelügyelet megítélése szerint 1 hónap (vagy rövidebb) idő elegendő, ugyanakkor a védett
madarak érkezésének időpontja a Természetvédelmi hatóság nyilatkozata szerint pontosan nem
határozható meg (várhatóan május közepén), ezért a tájrendezést a Nemzeti Park előzetes
értesítése és annak felügyelete mellett szükséges végezni.
4. Bt. 41.§ (7) és Vhr. 25. § (7) és (10) bekezdések. A Bányafelügyelet a biztosíték módjáról és
mértékéről a Bányavállalkozó költségterven alapuló ajánlata alapján rendelkezett.
A
Bányavállalkozó biztosítékadási kötelezettségét már teljesítette (a Bányavállalkozó az előzőleg
jóváhagyott MÜT kapcsán xxxx Ft óvadékot letétbe helyezett) ezért e körben rendelkezni nem
kellett.
A Természetvédelmi hatóság nyilatkozatában szereplő, a költőhely körüli fásítási korlátozás
tekintetében a Bányafelügyelet nem rendelkezett, tekintettel arra, hogy az ingatlan erdő
művelési ágba történő helyezése nem tartozik a Bányafelügyelet hatáskörébe.
A Bt. 43. § (9c) 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, 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. április 21.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. PU – HA Kavics Kft. (8300 Tapolca Csokonai u. 4.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
3. Örségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Őriszentpéter Siskaszer 26/A.
4. Irattár.
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