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H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Florasca 

Környezetgazdálkodási Kft. (9354 Osli 035/6 hrsz., levelezési cím: 9400 Sopron Csányi u. 

14.; továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a KBF/1110/1985/3. számú határozattal 

(továbbiakban Határozat) megállapított „Kapuvár I (Tétényi – hanyi) – tőzeg, lápföld” 

védnevű bányatelket 

m ó d o s í t j a ,  

a következők szerint.  

1. A Határozat 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): 

 

Töréspont 

száma 
Y(m) X(m) Z(mBf) 

1. 502566,09 263555,75 112,60 

2. 503613,66 262513,97 112,34 

3. 503670,44 262225,53 112,63 

4. 503500,16 262186,56 112,73 

5. 503629,53 261662,06 113,58 

6. 502505,63 261358,92 113,25 

7. 502081,25 261512,66 114,33 

8. 502161,44 261683,08 113,97 

9. 501954,13 262684,66 114,45 

10. 502125,38 262742,16 112,61 

11. 502101,16 262878,53 112,86 

12. 502069,56 263453,41 113,35 
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1.3.1. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

Fedőlap magassága + 113,20 mBf  

Alaplap magassága: + 110,80 mBf” 

 

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 

%-a, azaz 50 000 Ft. melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A 

fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a 

befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A 

befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a 

kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat. 

I N D O K O L Á S  

Bányavállalkozó 2014.03.28-án bányatelek módosítási kérelmet (VBK/715-1/2014. számon) 

nyújtott be a „Kapuvár I (Tétényi – hanyi) – tőzeg, lápföld” bányatelek vonatkozásában.  

Bányavállalkozó a módosítást azzal indokolta, hogy a Határozatban és a Határozat alapjául 

szolgáló bányatelek megállapítási dokumentációban (továbbiakban Dokumentáció) megadott 

tereppont, fúráspont felszíni értékek, és az alaplap magassági értéke hibás számítás alapján 

lettek meghatározva. Bányavállalkozó a módosítással a számítási hibából eredő, nem a 

valóságnak megfelelő alaplap magassági értéket kívánta kijavítani, és a valóságos 

állapotoknak megfelelőn rögzíteni, valamint a bányatelek határvonal töréspontjainak z 

koordinátáival a bányatelek térképet ki kívánta egészíteni. 

Bányavállalkozó kérelmének alátámasztására benyújtotta a bányatelek új felmérésére 

vonatkozó bányatelek térképet.  

A Bányakapitányság az új bányatelek térkép alapján megállapította, hogy a Határozat 

mellékletét képező bányatelek térképen szereplő magassági adatok kb. 1,5 méteres eltérést 

mutatnak a valós állapothoz képest. A bányatelek területének jelenlegi (valós) magassági 

értékeinek a korábbi értékektől való eltérésének oka számítási hiba, tekintettel arra, hogy a 

terepszint ilyen nagyságú és megközelítően azonos mértékű csökkenését, illetve az 1,5 m 

legnagyobb nyersanyag vastagsággal rendelkező tőzeg és lápföld ásványvagyon ilyen 

mértékű változását nem okozhatja a nyersanyag zsugorodása, kiégése, esetleges más okból 

történő süllyedése. 

A Bányakapitányság a kitermeléssel nem érintett terepszintek és a már kitermeléssel érintett 

bányagödrök relatív magasságkülönbségéből ugyancsak megállapította, hogy a bányatalp 

jelenlegi magasságértékei nem a felszíntől 1,5 méteres nyersanyagvastagsághoz igazodó 

feküszintet meghaladó, és az ez alapján a Dokumentációban számított, a Határozatban 

megadott alaplapot meghaladó mértékű kitermelés miatt alakultak ki, mivel a kitermelés a 

terepszinttől 1,5 méternél mélyebbre nem terjedt ki. 

A bányatelekben meghatározott ásványvagyon újraszámolására nem volt szükség, mert a 

bányatelek alaplapja és fedőlapja azonos mértékben változott (a bányatelek térrész nem 

változott). 
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A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) 26/B. § (4) bekezdése, és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

(Vhr.) 12. § (4) bekezdése alapján a bányatelket módosította. 

A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján 

megállapította, hogy szakhatóság bevonása az eljárásba nem volt szükséges. 

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

A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 

99. § (1) bekezdés alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a 

megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő. 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja, valamint a 267/2006. Korm. 

rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 

267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

Veszprém, 2014. március 31. 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

 

Kapják:  

1. Címzett (tértivevénnyel). 

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).   

3. Irattár. 

 


