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Tárgy:

A „Triberg Generál” Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Alkotmány u.
32.) kérelmére az Egyházaskesző
V. - agyag bányatelken működő
külfejtéses bányaüzem Műszaki
Üzemi
Terv
jóváhagyására
irányuló eljárás
Jogerőssé vált: 2016. június 28-án

H A T Á R O Z A T
I. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) „Triberg Generál”
Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére
az Egyházaskesző V. - agyag 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 10 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet az EHK-BM-2016-MÜT. nyilvántartási számú
tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Egyházaskesző 0149,
0150/9 hrsz., az EHK-BM-2016-MÜT. nyilvántartási számú tervtérképen jelölt és
jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés:

xxxx m3 /év

bentonitos agyag (kódja: 1412)

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 bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a bankgarancia nyilatkozat eredeti
példányát a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül
köteles a Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a
Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati
tevékenység folytatását megtiltja.
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7. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.
II. A Bányafelügyelet a benyújtott Bányászati Hulladék-gazdálkodási Tervet (BHGT)
elfogadja.
A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz 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
amennyiben a MÜT döntését fellebbezi 25 000,- Ft, amennyiben a BHGT döntését fellebbezi
úgy 18.000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 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
(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés
jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (MÜT : A0331, BHGT : A 1610) is szükséges
feltüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2016. május 18-án az Egyházaskesző V. - agyag védnevű bányatelek
tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) és
bányászati hulladékgazdálkodási tervet (BHT) 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 valamint a
bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (Bhr.) alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos (Bányavállalkozó nem mellékelte a
0149 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó ingatlan tulajdonosi hozzájárulást). A hiány pótlására végzést
bocsátott ki.
Bányavállalkozó a hiánypótlási felhívásnak határidőre eleget tett.
A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területekre vonatkozóan Bányavállalkozó
rendelkezik a VEMKH Pápai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10050/6/2016. számú
termőföld végleges más célú hasznosítást engedélyező határozatával.
A kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A HM Hatósági Hivatal HH/3510-1/2016.számú szakhatósági állásfoglalásában megállapította
hatásköre hiányát, a szakhatósági eljárását megszüntette.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
I.

MÜT
1. Vhr. 14. § (3) bekezdés
2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
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3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont. Bányavállalkozó a bányászati
tevékenységgel érintett ingatlanok igénybevételi jogosultságát az ingatlan tulajdonosok
hozzájáruló nyilatkozatával 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. § (7) és (10) bekezdés.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
7. A Bányafelügyelet az egyéb eljárási költség nagyságáról és viseléséről a
környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a
és 1. melléklete 6.2. pontja,és a 2004. évi CXL. törvény 157. § (1) bekezdése alapján
döntött.
II.

BHGT
A Bányafelügyelet a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta, mert a Bhr. 4. § (4)
bekezdése alapján a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglaltak
(bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek, mivel a tervezett
meddőhányó és a tervezett védőtöltés anyagát visszatölti a bányagödörbe, tájrendezésére
használja fel.
A Bányafelügyelet a bányászati hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10.
számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével, valamint a Kutatási
Zárójelentés meddőanyagra vonatkozó laboratóriumi és földtani szakértői megállapítása
alapján állapította meg. A közlemény és melléklete szerint a 1412 kódszámú bentonitos
agyag kitermelése és fizikai előkészítése során inert bányászati hulladék keletkezik.

A 78/2015. (XII.30.) NFM. rendelet 2. § (1) bekezdés, valamint a rendelet 1. melléklet 1.
táblázat 31. és 63. sora alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. tv. (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 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Veszprém, 2016. június 9.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából
Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják: (tértivevénnyel).
1. „Triberg Generál” Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 32.
2. Bergovics Elemér Imre 9200 Mosonmagyaróvár, Mátyás Király u. 26.
3. Egyházaskesző Község Önkormányzata 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.
4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően).
5. Irattár.
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