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Ügyiratszám: VE-V/001/1019-6/2017. Tárgy: A Magyar Kőtörő Kft. 

(8422 Bakonynána, 

Belterület 105. hrsz.,) 

kérelmére a Berhida I. - 

homok bányatelek 

módosítása 

Ügyintéző: Aradi László Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:  

Telefon: 88/576-639   

                                                                                                  Jogerőssé vált: 2017. július 10-én 

H A T Á R O Z A T  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban Bányafelügyelet) a Magyar Kőtörő Kft. 

(8422 Bakonynána, Belterület 105. hrsz., Cg. 19-09-515445. továbbiakban: Bányavállalkozó) 

kérelmére indult VE-V/001/1019/2017. számú eljárását folytatja és a Berhida I. - homok 

védnevű bányatelek módosítását (vertikális bővítés) engedélyezi a következők szerint  

 

1. A VBK/693/97. számú határozat (továbbiakban: Határozat) 1.3. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„1.3. A bányatelekben lehatárolt ásványvagyon adatait a jelen határozathoz csatolt, 

csak a Bányavállalkozó részére közölt melléklet tartalmazza.” 

  

2. A Határozat 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.3. A bányatelek fedő és alaplapjának magassága: 

 

  Fedőlap:  +173.0 mBf 

  Alaplapja:  +159.0 mBf (változik)” 

 

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 

 50 000,- 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 
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továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés 

jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A0230) is szükséges feltüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2017. május 26-án bányatelek módosítási kérelmet ( vertikális bővítés) 

nyújtott be a Berhida I. - homok védnevű bányatelek vonatkozásában. 

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján 

megvizsgálta.  

A Bányafelügyelet megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozata alapján), hogy a 

környezetvédelmi hatóságnál környezetvédelmi működési engedélyének módosítását 

kezdeményezte.  

Mivel a bányatelek módosítása tárgyában érdemi döntés csak a környezetvédelmi hatóság 

eljárásának jogerős és végrehajtható döntéssel történő lezárásával hozható, a közigazgatási 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) 

bekezdése alapján a Bányafelügyelet a bányatelek módosítására indult eljárást felfüggesztette.  

Bányavállalkozó az illetékes környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi működési 

engedélyének módosító, VE-09Z/03676-6/2017. számú, 2017. június 23-án jogerőre emelkedett 

határozatát megküldte a Bányafelügyeletnek. 

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

bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt.  

A Bányafelügyelet a VE-V/001/1019/2017. számú eljárását folytatta és döntését meghozta. 

 

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

1. Bt. 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel a földtani szakértő (Sili 

István, FSZ-64/2010) által készített készletszámítási jelentésben meghatározott haszonanyag 

mennyiségére. 

2. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont ad) alpont. 

A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

rendezett. 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (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, 2017. június 23. 
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Kapják:  

1. Magyar Kőtörő Kft. 8100 Várpalota, Muskotály u. 39. (tértivevénnyel + melléklet) 

2. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + melléklet) 

3. Irattár.  

 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  
 
 

                                      Kertész László 
osztályvezető 

  


