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       Jogerőssé vált: 2013. november 27-én 

 

H A T Á R O Z A T  

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Kő és Homok Kavicsfeldolgozó 

Kft. (9351 Babót Erdő sor. 3.; továbbiakban Bányavállalkozó) a „Babót I. - kavics” védnevű 

bányatelek tekintetében a VBK/4153/10/2010. határozattal (továbbiakban Határozat) jóváhagyott 

műszaki üzemi tervét (MÜT)  

m ó d o s í t j a  

a következők szerint: 

1.) A Határozat 2. pontja az alábbiakra módosul:  

A kitermelhető nyersanyag mennyisége évente xxxx m
3
 kavics. A tervezett bányászati 

tevékenység során a módosított tervtérkép szerinti mértékben és ütemezésben a Babót 08/3 és 

08/4 hrsz.-ú ingatlanok vehetők igénybe. 

 

2.) A Határozat egyéb pontjai hatályban maradnak. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 21 500 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 A055 kódszámot is 

fel kell tüntetni.  
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I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó kérelmére Határozatával jóváhagyta a tárgyi bányatelekre 

vonatkozó MÜT-et, mely jogerős és végrehajtható.  

Bányavállalkozó 2013. október 28-án kérelmezte a MÜT módosítását, melyet ásványvagyon 

gazdálkodási és terület felhasználási okokkal indokolt.  

A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-

a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §  

alapján és megállapította, hogy az engedélyezhető.  

A bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan Bányavállalkozó rendelkezik az Észak-

dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-16811-5/2000. számon 

kiadott környezetvédelmi engedélyével. A módosítás új ingatlan igénybevételével nem jár, az a 

Határozattal jóváhagyott tervtől az ingatlan igénybevétel kiterjedésének mértékében és ütemezésében 

tér el. 

 

A beterjesztett költségterv szerint a tervezett módosítás a tájrendezési költségeket érdemben nem 

befolyásolja, ezért a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó biztosíték 

módosítása nem szükséges. 

 

A Bányavállalkozónak a Bt. 5.§ (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1.   Bt. 27. § (4) bekezdés alapján, az ügyfél kérelme szerint.  
 

A Bányakapitányság a fentiek alapján a rendelkező rész szerint döntött. 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § 

(2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A 

fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

 

Veszprém, 2013. november 7. 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

Kapják: 

1. Címzett 

2. Irattár 

 

Melléklet : Számla 


