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Ügyiratszám: VEV/001/21-2/2016. Tárgy: „Csorna I. –tőzeg” szüneteltetési 

MÜT jóváhagyása 

Ügyintéző: Eper Gábor   

Szerv. egység: Bányászati Osztály   

Telefon: 88/576-634   

Jogerőssé vált: 2016. február 8-án 

HATÁROZAT 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Florasca Kft. (9354 Osli, Tőzegüzem 

035/6. hrsz; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Csorna I. – tőzeg” védnevű 

bányatelek területén kijelölt bányaüzem szüneteltetésére vonatkozó műszaki üzemi tervét 

(továbbiakban MÜT)  

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel:  

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

számított 2 év.  

 

2. A Bányafelügyelet a szünetelés időtartamára a kieső bányajáradék pótlására díjfizetési 

kötelezettséget állapít meg, a következő képlettel 

Negyedévente fizetendő díj= xxxx m
3
/év * a tőzeg fajlagos értéke  * 0,05 *0,3*0,25  

A képletben: 

- xxxx m
3
/év: a VBK/2518-11/2011. számú határozat szerinti kitermelési mennyiség 

- tőzeg fajlagos értéke: a tőzeg 54/2008. Korm. rendelet szerinti fajlagos értéke 

- 0,05: az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdés f) pontja szerinti mérték 

- 0,3: a Bt. 30. § (3) bekezdés szerinti érték 

- 0,25: a negyedévre vetítés szorzója 

A díjat a képlet alapján a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell kiszámítani és 

bavallani. 

A díjat a határozat jogerőre emelkedéséttől kezdődően, a tárgyév minden negyedévét 

követő hónap 20-ig kell megfizetni.  

Amennyiben nem teljes negyedéves időszakra vonatkozóan kell a díjat megfizetni, a 

fizetendő díjat a következő képlet alapján kell kiszámítani: 

Fizetendő díj = a negyedéves díjfizetési kötelezettség mértéke * negyedév fizetési 

kötelezettséggel érintett napjainak száma/negyedév összes napjainak száma. 

 

3. Rendelkezés biztosítékról:  

3.1.A Bányafelügyelet Bányavállalkozót terhelő, a bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.   
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3.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely 

óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 

számított 30 napon belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei 

Kormányhivatallal megkötni és az óvadéki összeget a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 10048005-00299516-20000002 számlájára befizetni. Ennek 

elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a 

bányászati tevékenység folytatását megtiltja. 

 

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

Hivatalhoz (továbbiakban MBFH) címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott 

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 igazgatási szolgáltatási díja 11.000 Ft, melyet az MBFH Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.  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 A056 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

Bányavállalkozó 2016. január 7-én szüneteltetési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet 

nyújtott be a „Csorna I.- tőzeg” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.  A tervezett 

szüneteltetés indokaként a Bányavállalkozó arra hivatkozott, hogy a még kitermelhető készlettel 

rendelkező 0697 hrsz.-ú ingatlan kezelőjével, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal a földhasználat 

feltételeiről ez idáig nem sikerült megegyeznie. 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993.évi XLVIII. tv. ( Bt.) 27. §, 28. § és 30. §-a, valamint a 

Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 17. § és 25. §-a alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy az a rendelkező részben tett előírásokkal engedélyezhető.  

 

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

bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt. 

A bányaüzem H-11993-2/2003 számú, határozatlan időre szóló környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkezik. 

Az eljárás honvédelmi és katonai célú létesítmény működési vagy védőterületét nem érinti, így a 

Bányafelügyelet döntését a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján 

szakhatóságok bevonása nélkül hozta meg. 

 

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

1. Vhr.17. § (1) bekezdés. 

2. Bt. 30. § (2)-(3) bekezdés, Vhr. 17. § (4) bekezdés.  
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A Bányafelügyelet a rendelkező rész szerinti képletben szereplő mennyiséget a 

VBK/2518-11/2011. számú határozat alapján állapította meg. 

[A negyedéves díj számítása a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a következő: 

Negyedéves díj=xxxx*1500*0,05*0,3*0,25=xxxx Ft] 

3.   Bt. 41. § (7) bekezdés, Vhr. 25. § (7)-(12) bekezdés. Bányavállalkozó kérelméhez csatolt 

költségterv alapján xxxx Ft biztosítéki összeget határozott meg, amelyet óvadék 

formájában kívánt biztosítani, ügyvédi letéttel.  

A Bányafelügyelt a korábbi tervciklus szüneteltetését jóváhagyó VBK/3359/5/2012. 

számú határozatában xxxx Ft biztosíték adását írta elő, melyet a Bányavállalkozó 

óvadéki szerződés alapján létrejött ügyvédi letét formájában teljesített. Mivel az azóta 

eltelt időszakban a bányamérési adatok alapján kimutatható változás nem történt a 

bányaüzemben és a tájrendezés engedélyeztetésének várható költségei sem változtak, a 

biztosíték mértéke nem csökkenthető. A Vhr. 25. § (12) bekezdése alapján az óvadéki 

szerződést a kormányhivatallal kell megkötni, óvadékként csak pénz szolgálhat, és az 

óvadéki összeget Bányavállalkozó a kormányhivatal hatósági letéti számláján köteles 

elhelyezni (az ügyvédi letét a Vhr. rendelkezéseinek nem megfelelő biztosítéki forma).  

 

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

 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a szüneteltetés 

időtartama eléri a 6 évet, a Bt. 30. § (4) bekezdés a) pontja alapján hivatalból elrendeli a 

bányabezárását és a tájrendezés elvégzését. 

 

A Bányafelügyelet az eljárás során függőhatályú döntést nem hozott, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az ügy érdemében döntött. 

 

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

99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési díj teljesítésének módját a 78/2015. 

(XII.30) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése, mértékét a 78/2015. (XII.30) NFM rendelet 1.§ (2) 

bekezdése és az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 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, 2016. január 11. 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  
 
 
 

dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 
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Kapják (tértivevénnyel):  

1. Florasca Kft., 9354 Osli, Tőzegüzem 035/6. hrsz  

2. Irattár 


