
 

 
 

8200 Veszprém, Budapest u. 2. : (06-88) 576 630 

: 8210 Veszprém, Pf.: 1098 : (06-88) 576 644 

e-mail: vbk@mbfh.hu 

MMAAGGYYAARR    BBÁÁNNYYÁÁSSZZAATTII    ÉÉSS    FFÖÖLLDDTTAANNII    HHIIVVAATTAALL  

VVEESSZZPPRRÉÉMMII  BBÁÁNNYYAAKKAAPPIITTÁÁNNYYSSÁÁGG  

VBK/1793-3/2013. 

ügyintéző: Horváth Attila 

:+36 88 576 634 

: +36 88 576 644 

E-mail: attila_horvath@mbfh.hu 

 

Tárgy: „Csempeszkopács I. - kavics” bányatelekben magnyilvánuló bányászati jog 

átruházása 

 

Steco – Projekt Kft. 

 

9700 Szombathely 

Nagyszombat tér 2.     Jogerőssé vált: 2013. augusztus 2-án 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Steco – Projekt Kft. 

(9700 Szombathely Nagyszombat tér 2., továbbiakban: Átvevő) kérelmére a 

„Csempeszkopács I. - kavics” védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog, 

„Csempeszkopács Községi Önkormányzatról (9554 Csempeszkopács Rákóczi u. 35.; 

továbbiakban: Átadó)  az Átvevőre történő átruházásához  

 

hozzájárul 
 

a következők szerint. 

 

1. A bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a Bányakapitányság határozatának 

jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján jön létre.  

 

2. A Bányakapitányság a VBK/3118/2001. sz. számú határozattal megállapított 

„Csempeszkopács I. - kavics” védnevű bányatelek jogosítottjának, továbbá a VBK/ 

964-16/2012. sz. határozattal jóváhagyott bányászati hulladékgazdálkodási terv 

jogosítottjának az Átvevőt tekinti. 

 

3. Az átadás időpontjában a bányatelek földtani ásványvagyona xxxx m
3
 kavics 

(kódszáma: 1471), ebből kitermelhető xxxx m
3
 kavics, és pillérben lekötött xxxx m

3
 

kavics. 

 

4. A Bányakapitányság a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére 

vonatkozóan az Átvevő részére xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű biztosíték adását 

írja elő.  A Bányakapitányság az Átvevőnek a biztosíték fajtájára vonatkozó ajánlatát, 

amely biztosítói kötelezvény, elfogadja. A Bányavállalkozó a biztosítói kötelezvényt 

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles a 

Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a 

biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását 

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

Hivatalhoz (MBFH) címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft, melyet az 

MBFH  Magyar Államkincstárnál vezetett  10032000-01417179-00000000 számlájára kell 

megfizetni. 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 110 kódszámot  is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S 

 

Az Átvevő 2012. 06. 24-én benyújtott kérelmében kérte a „Csempeszkopács I. - kavics” 

védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához a Bányakapitányság 

hozzájárulását. 

 

A Bányakapitányság a bányászati jog átruházásához az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6.§ 

(1)-(3) és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2) 

alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, mert kérelméhez az Átvevő 

mellékelte: 

- az Átvevő és az Átadó között 2013. 05. 10-án kelt, Dr. Gelesits Tibor ügyvéd által 

ellenjegyzett megállapodást, 

- a nyilatkozatát arról, hogy a bányászati jogosultsággal együtt az azzal 

összefüggésben az átadót az átadás időpontjában terhelő valamennyi vonatkozó 

jogszabályban, szabályzatban, hatósági engedélyben, határozatban, valamint 

szakhatósági állásfoglalásban előírt kötelezettségeket a határozat jogerőre 

emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontjától átvállalja, 

-  az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített 

kimutatást, 

- az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát, 

- a biztosíték adására vonatkozó, költségtervvel alátámasztott ajánlatát, melynek 

mértéke nem kisebb a jelenleg hatályos műszaki üzemi tervvel elfogadott 

biztosíték mértékénél; 

- az Átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő jogokról (nincs ilyen teher), 

- az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített, 1/2012 sz. bányaművelési térképet, 

- az Átadó által megépített létesítményekre vonatkozó nyilatkozatát (a bányatelken 

belül ilyen létesítmény nincsen), 

- a nyilatkozatát, hogy a bányászati jog gyakorlásához szükséges jogszabályi 

feltételeknek megfelel, illetve az előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti. 

 

A Bányakapitányság a bányakárok megtérítésére és tájrendezési kötelezettség teljesítésére 

szolgáló biztosíték mértékét az átvevő által megküldött, a költségterv alapján ötezer forintra 

kerekített összeggel határozta meg, tekintettel a Vhr. 3. § (2) e) pontban, valamint 25. § (5) 

bekezdésekben foglaltakra. A biztosíték módjáról az Átvevő ajánlata és a Vhr. 25. § (7) 

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

 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A 

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

bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

 

Veszprém, 2013. július 15. 

 

 

dr. Káldi Zoltán 

  bányakapitány 

 

 

Kapják (tértivevénnyel): 

 

1. Címzett. 

2. Átadó 

3. Irattár. 

 


