Ügyiratszám:

VE-V/001/640-7/2016.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Szűcs Ferenc
Bányászati Osztály
88/576 - 639

Hiv. szám:
Melléklet:

Battyán-Homok Kft.
jogosultságában álló
„Szabadbattyán III.homok” bányaüzem
műszaki üzemi tervének
jóváhagyása
szla. 1. példánya

Jogerőssé vált: 2016. május 25-én
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Battyán-Homok Kft.
(8151 Szabadbattyán, Iskola út 42.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a
„Szabadbattyán III-homok” védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem kitermelési
műszaki üzemi tervét (továbbiakban MÜT)
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1.

A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2016.05.16-tól

2.

A Bányafelügyelet a bányaüzemet a „Szb/2016/MÜT” nyilvántartási számú tervtérkép
szerint feltüntetett módon, a MÜT műszaki leírás 2.4. pontjának megfelelően, a teljes
bányatelek területében határozza meg.

3.

A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Szabadbattyán 0156/1; 0156/2;
0156/3; 0156/13 hrsz.

4.

Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag homok (kód 1453)
Év
2016
2017
2018
2019
2020

5.

2020. 12. 31-ig.

Kitermelés homok (m3)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

A Bányafelügyelet a tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény
veszteség figyelembevételét nem engedélyezi.
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6.

Rendelkezés biztosítékról:

6.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
6.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát (amely
bankgarancia), elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles a bankgarancia szerződést a Bányafelügyeletnek
megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
7.

További Bányafelügyeleti előírások

7.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek
határvonala mentén a tájrendezést a MÜT 3.10. pontja szerint kell elvégezni.
7.2. A bányatelek nyugati határán lévő kis erdőfoltot a továbbiakban is meg kell őrizni.
7.3. A parti fecskék és gyurgyalagok zavartalan költésének biztosítása céljából (a kapcsolódó
engedélyekben és határozatokban szereplőkkel összhangban, tárgyi tervidőszakban is) a
bányatelek keleti határán (a bányatelek 0157 hrsz.-ú úttal közvetlenül szomszédos részén)
egy kb. 100 m hosszúságú, min. 3 m magasságú, lehetőség szerint friss felületű függőleges
falat meg kell hagyni (a bányaművelés és a tájrendezés során is). Indokolt esetben a
fenntartandó falfelület szélessége csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
képviselőjének (Csihar László tájegységvezető, tel.: 30-663-4672) egyetértésével
csökkenthető.
7.4. A partfalakban költő fajokra jellemző költési időszakban (április 15. és augusztus 15.
között) a költőüreges partfalak megbontása, eléjük (min. 10 m-es körzetben) inert hulladék
elhelyezése (tájrendezés), illetve min. 5 m-es előterükben munkagépekkel történő
közlekedés szigorúan tilos.
7.5. Indokoltság esetén a bánya délnyugati területrészén (a kitermeléssel még kevésbé érintett
területrészen) az újonnan kialakuló friss függőleges homokfalakon a költés
megkezdésének megakadályozására (megelőzésére) a löszfalak hálós takarására is sor
kerülhet (természetesen a költési időszak előtt), amelyet kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársainak szakirányítása mellett lehet elvégezni. Ennek
szükségessége a költési időszak első részére létrejövő homokfalak esetén merülhet föl.
7.6. A gyomosodás visszaszorításáról – rendszeres kaszálás útján – a tevékenység végzése
során folyamatosan gondoskodni szükséges.
7.7. Az inert hulladékkal történő feltöltés után a humuszterítést a letakarításkor összegyűjtött
(tehát helyből származó) humuszos talajjal kell megoldani.
7.8. A tájrendezést úgy kell megvalósítani, hogy a területen min. 50 m szélességű, min. 2,5
méter magas homokfal a bányabezárás, illetve tájrendezés után is megtartható
(fenntartható) legyen. A kialakítás módját, pontos helyszínét egyeztetni kell a
természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság fentiekben megjelölt,
illetékes képviselőjével. A visszamaradó homokfal (rézsű) alsó és felső peremétől
számított legalább 2 m távolságban a veszélyes rézsűre vonatkozó táblákat kell kihelyezni
10 méterenként.
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatalánál 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 25 000 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 A054 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2016. április 1-én kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott
be a „Szabadbattyán III.-homok” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.
A Bányafelügyelet a MÜT-öt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § és a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-14. §-ai alapján
felülvizsgálta és megállapította, hogy a Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjat, a
környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálat eljárási költségét nem fizette be,
valamint a beküldött térképen az ütemezés nem volt feltüntetve, ezért a hiányok pótlására hívta
fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlást a Bányavállalkozó időben teljesítette, így a kérelem
bányászati szempontból engedélyezhető volt.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt, a bányajáradék bevallási kötelezettségének eleget tett.
A MÜT-tel érintett Szabadbattyán 0156/1; 0156/2 hrsz.-ú ingatlanok rendelkeznek a termőföld
más célú hasznosítási engedélyével (10.469-8/2014. számon), a Szabadbattyán 0153/13, 0156/3
hrsz.-ú ingatlanok kivett művelési ágban vannak nyilvántartva.
Bányavállalkozó az igénybevételi jogosultságát az ingatlan tulajdonosainak ügyvéd által
ellenjegyzett nyilatkozatával igazolta.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1.

Vhr. 14. § (3) bekezdés, a kérelemnek megfelelően.

2.

Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.

3.

Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy a
Bányavállalkozó az igénybevétel jogosultságát igazolta.

4.

Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont.

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. § (8)-(9).
A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét a Bányavállalkozó által beterjesztett költségterv
alapján határozta meg. A biztosíték módját a Bányavállalkozó ajánlata alapján fogadta el.
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A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés.

7.1.

7.2.-9. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdés, a 7. § (2)
bekezdés f) és h) pontja, a 20. § (1) bekezdés és a 43. § (1) bekezdés, figyelemmel a
környezetvédelmi hatóság által korábban kiadott határozatokban, engedélyekben és
szakhatósági hozzájárulásokban szereplő előírásokra.
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok
köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős
növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet mellékletei
alapján ezek a fajok védettek (parti fecske), illetve fokozottan védettek (gyurgyalag). A
bányászati tevékenység folytatása csak ezen védett és fokozottan védett állatfajok
egyedeinek károsítása nélkül, költésük zavartalanságának biztosítása mellett végezhető.
A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015 (XII.30) NFM rendelet 1. § (2) és
2. § (2) bekezdései valamint a 2. melléklet állapítják meg.
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. május 4.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1.
2.
3.
4.
5.

Battyán-Homok Kft. 8151 Szabadbattyán, Iskola út 42.
Dénesné Mészáros Éva 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond út 58.
Horváthné Mészáros Edit 8151 Szabadbattyán, Petőfi út 2.
Mészáros Péter 8000 Székesfehérvár, Kisteleki út 30.
Irattár.
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