
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

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

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644; vbk@mbfh.hu 

Ügyiratszám: VEV/001/27-11/2016. Tárgy: Magyaralmás Agrár Zrt. 

jogosultságában álló 

Magyaralmás III. (Tóhelyi 

dolomitbánya)-dolomit 

bányaüzem műszaki 

üzemi tervének 

jóváhagyása 

Ügyintéző: Szűcs Ferenc Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet: szla. 1. példánya 

Telefon: 88/576 - 639   

   Jogerőssé vált: 2016. február 25-én 

HATÁROZAT 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyaralmás Agrár Zrt. (8071 

Magyaralmás Központi Iroda.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Magyaralmás III. 

(Tóhelyi dolomitbánya)-dolomit” védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem kitermelési 

műszaki üzemi tervét (továbbiakban MÜT)  

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel:  

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): 2020. 12. 31. 

2. A „Magyaralmás III. (Tóhelyi dolomitbánya)-dolomit” védnevű bányatelek 

VBK/4581/14/2010 számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terve jelen határozat 

jogerőre emelkedésének időpontjától hatályát veszti. 

3. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a „Ma_III/MÜT/2015/1” nyilvántartási számú 

tervtérkép szerinti feltüntetett módon, a MÜT műszaki leírás 2.3. pontjában megadott 

koordinátáknak megfelelően határozza meg. 

4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Magyaralmás 08/6 hrsz. 

5. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag dolomit (kód 1543) 

 

Év Kitermelés dolomit (m
3
) 

2016 xxxx 

2017 xxxx 

2018 xxxx 

2019 xxxx 



2 / 3 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

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

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644; vbk@mbfh.hu 

2020 xxxx 

 

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

veszteség figyelembevételét nem engedélyezi. 

7. Rendelkezés biztosítékról:  

7.1. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő. 

7.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát 

(amely bankgarancia), elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a bankgarancia 

szerződést a Bányafelügyeletnek megküldeni. 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 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 43 000 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 A055 kódszámot is fel kell tüntetni.  

INDOKOLÁS 

Bányavállalkozó 2016. január 11-én kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott 

be a „Magyaralmás III. (Tóhelyi dolomitbánya)-dolomit” 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, 

azonban Bányavállalkozó az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette be, ezért hiánypótlásban 

hívta fel a befizetés teljesítésére, amelyet Bányavállalkozó teljesített. 

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

nem volt, a járadék bevallási kötelezettségének eleget tett. 

A MÜT-vel érintett Magyaralmás 08/6 hrsz.-ú. ingatlan a fölhivatali nyilvántartás adatai alapján 

kivett anyagbánya művelési ágban szerepelnek. A bányatelek a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 21178/2010. 

ügyszámú (97928/10. iktatószámú) környezetvédelmi működési engedéllyel [módosította a 

11179/2014 ügyszámú (42554/2014. iktatószámú) határozat] rendelkezik, amely 2025. 

december 31-ig hatályos. 
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A MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett 

szakhatóságoknak. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala HHI/365-1/2016. számon 

szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszűntette. 

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

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, a kérelemnek megfelelően. 

2. A VBK/4581/14/2010 számú határozattal jóváhagyott, 2016. április 6-ig hatályos műszaki 

üzemi terv hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT egyidejűleg nem lehet hatályban). 

3. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.  

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

ingatlan tulajdonosa a Bányavállalkozó. 

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

6. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy 

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

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

A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét a Bányavállalkozó által beterjesztett költségterv 

alapján határozta meg. A biztosíték módját a Bányavállalkozó ajánlata alapján fogadta el. 

A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető.  

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

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1)-(1a) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj 

mértékét és teljesítésének módját a 78/2015 (XII.30) NFM rendelet 1. § (2) és 2. § (2) 

bekezdései, valamint az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 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, 2016. február 9. 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 dr. Káldi Zoltán 
 bányakapitányKapják: 
1. Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás, Központi Iroda 

2. MBFH (Jogerősítés után elektronikus úton) 
3. Irattár. 


