
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér. 1.,  8210 Veszprém, Pf.: 1098 

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644 

e-mail: vbk@mbfh.hu 

Ügyiratszám: VEV 001/2464-5/2015. Tárgy: „Pula I. –alginit” védnevű 

bányatelek MÜT 

jóváhagyása  

Ügyintéző: Huszár Attila   

Szerv. egység: Bányászati Osztály   

Telefon: 88/576 –642  

20/662-5449 
  

Jogerőssé vált: 2016. január 2-án 
 

HATÁROZAT 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft. (8294 

Nagyvázsony, Gesztenyesor 2. továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Pula I. (Felső tiked 

dűlő)-alginit” védnevű bányatelken üzemelő bánya tekintetében, a tervtérképen lehatárolt 

bányaüzemre beterjesztett kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT) 

 

jóváhagyja, 

 

a következő feltételekkel: 

 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2016. 01.01. – 2025. december 31.  

 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a terv_1/2015 nyilvántartási számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlan a Pula, 03/1 hrsz.-ú földrészlet, a 

tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig. 

 

4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: alginit (nyersanyag kód: 1620),  

mennyisége: xxxx m
3
/év 

 

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

figyelembevételét a Bányafelügyelet nem engedélyezi. 

 

6. Rendelkezés a biztosítékról: 

 

7.1 A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx (xxxx) Ft biztosíték adását írja elő. 
 

7.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, mely 

óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 

számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei 
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Kormányhivatallal megkötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a 

Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a 

biztosítékadási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja 

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

Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra 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 A 053 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Bányavállalkozó 2015. november 18-án érkezett kérelmével a „Pula I. (Felső tiked dűlő) - 

alginit” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési 

műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra. 
 

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. A 

Bányafelügyelet hiánypótlás keretében igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére szólította fel 

Bányavállalkozót, melyet 2015. november 30-án teljesített. 

 

Bányavállalkozó rendelkezik a Fejér Megyei Kormányhivatal KTF-11741/2015., 58137/2015. 

számú 2025.12.31-ig hatályos környezetvédelmi működési engedélyével. 

A bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlan kivett művelési ágú, 

Bányavállalkozó tulajdonában van. 

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

bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt. 

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

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés. 

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.  

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

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

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

6. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (8)-(9).  

A Bányafelügyelet tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, a 

Bányavállalkozó által készített költségterv alapján a kiszámított biztosítéki összeget 

elfogadta.  
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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. 
 

A 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján szakhatóság bevonása az eljárásba 

nem volt indokolt, szakkérdést nem kellett vizsgálni. 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) és a Bt. 43/B. § (3) 

bekezdésén alapul. 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) 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, 2015. december 15. 

 

 
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 

 
 
 
 
Kapják:  

1. Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft. 8249 Nagyvázsony Gesztenyesor 2. (tértivevénnyel) 
2. Irattár. 


