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HATÁROZAT 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „HABAU” Ipari és Kerskedelmi Kft. 

(1118 Budapest, Budaörsi út 125.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Mosonszolnok 

I. – kavics” védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem kitermelésre vonatkozó műszaki 

üzemi tervét (továbbiakban MÜT)  

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel:  

1. A műszaki üzemi terv hatálya: a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 2019. 

augusztus 15-ig.  

 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet az 2/2015 számú tervtérkép szerinti lehatárolásnak 

megfelelően határozza meg. 

 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Mosonszolnok 319/2. hrsz.-

ú földrészlet a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.   

 

4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: kavics (nyersanyag kód: 1453) 

melyből a kitermelhető mennyiség xxxx m
3
/év. 

 

5. A Bányafelügyelet a tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény 

veszteség figyelembevételét nem engedélyezi. 

 

6. Rendelkezés biztosítékról:  

A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft összegű biztosíték adását írja elő. A 

biztosíték fajtájára vonatkozó ajánlatot, amely bankgarancia, elfogadja.  

 

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

Hivatalhoz címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra 
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vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.  

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 19.000 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 A053 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

Bányavállalkozó 2015. május 19-én kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott 

be a „Mosonszolnok I.- kavics” 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 kérelem bányászati szempontból engedélyezhető volt. 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása 

nem volt. 

 

A MÜT-vel érintett Mosonszolnok 319/2 hrsz.-ú ingatlan a fölhivatali nyilvántartás adatai 

alapján kivett, anyaggödör művelési ágban szerepel. A bányatelek az Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 142-12/2014. sz. környezetvédelmi 

működési engedélyével rendelkezik, mely 2019. augusztus 15-ig hatályos.  

 

A Bányafelügyelet az eljárás megindításáról a Bt. 43/A. § (1) és a közigazgatási eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 29. § (3)-(5) bekezdés szerint 

az ügyfeleket értesítette. A kiértesített ügyfelek nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem 

terjesztettek elő. 

 

A MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett 

szakhatóságnak. A HM Hatósági Hivatala HHI/3421-1/2015 számon szakhatósági eljárását 

megszűntette. 

 

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

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, a kérelemnek és a környezetvédelmi működési engedélyének 

megfelelően. 

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.  

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy 

Bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlanok tulajdonosának jogtanácsos 

által ellenjegyzett hozzájárulásával 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) – (11). 
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A Bányafelügyelet a biztosíték módjáról és mértékéről a Bányavállalkozó költségterven 

alapuló ajánlata alapján rendelkezett.  A Bányavállalkozó biztosítékadási kötelezettségét 

már teljesítette (a Raiffeisen Bank által nyújtott, xxxx Ft értékű, 2020. december 31-ig 

érvényes bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát a Bányavállalkozó az előzőleg 

jóváhagyott MÜT kapcsán a Bányafelügyeletnek már megküldte), ezért e körben 

rendelkezni nem kellett.  

A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető.  

 

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

 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés indoklására 

vonatkozó előírást a Bányafelügyelet a Bt. 43/B. § (3) bekezdés alapján tette. A fellebbezési díj 

mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete állapítja meg. 

 

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) és (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén 

és 1. mellékletén alapul.  

 

Veszprém, 2015. június 29. 

 

 

 

 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  

 

 

 

Dr. Káldi Zoltán 

bányakapitány 
 

Kapják: 

1. Mosonszolnok Község Önkormányzata, 9245 Fő utca 44. 

2. Erdészeti Horgászegyesület, 9245 Mosonszolnok  Kázméri u. 68/A. 

3. E.-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13. 

4. Irattár 

 


