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H A T Á R O Z A T  

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a ProhoxKft. (2360 Gyál, 

Erdősor u. 63., továbbiakban Bányavállalkozó) „Egyházashollós III. - kavics” védnevű 

bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre 2010 – 2012 évekre, a 

VBK/2949/9/2010. határozattal (továbbiakban Határozat) jóváhagyott műszaki üzemi terv (MÜT) 

teljesítési határidejét 

m ó d o s í t j a  

az alábbiak szerint: 

1. A Határozat 1. pontja az alábbiakra módosul. 

A műszaki üzemi terv a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 1 év 3 hónapig 

hatályos. 

2. A Határozat 2. pontja az alábbiakra módosul. 

Engedélyezett termelés:  kavics (kódja: 4300) 

2013. év xxxx m3 

2014. év (tört év) xxxx m3 

3. A Határozat 6. pontja az alábbiakra módosul. 

6.1. A Bányakapitányság a biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forint) határozza 

meg. 

6.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, 

amely óvadék (ügyvédi letéttel), elfogadja. Bányavállalkozó az óvadéki szerződést és az 

óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válásától számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek 

elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a 

bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

4. A Határozat egyéb pontjai, melyet jelen módosítás nem érint, hatályban maradnak. 
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 9 500 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 A053 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó kérelmére Határozatával jóváhagyta a tárgyi bányatelekre 

vonatkozó MÜT-et, mely jogerős és végrehajtható. 

A Bányavállalkozó 2013. február 20-án kérelmezte a MÜT teljesítési határidejének 

meghosszabbítását. Kérelmét azzal indokolta, hogy a tervezettnél kisebb kitermelt nyersanyag 

mennyiség miatt az eredetileg tervezett, jóváhagyott területet nem sikerült igénybe vennie. 

A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit megvizsgálta az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 

27. §-a, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 

14. § (3) bekezdés alapján, és megállapította, hogy Bányavállalkozó a jóváhagyott tervben 

kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe. Ezen felül a 

hosszabbítás időtartamára tervezett termelés nem haladja meg sem a tervidőszakra tervezett 

termelésnek a megvalósult kitermeléssel csökkentett mennyiségét, sem az éves kitermelésre a 

Határozatban, illetve a Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által kiadott 4700-1/10/2010. sz. határozatában megszabott mennyiséget. 

A Határozat 6. pontját a Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(8) módosította, 

figyelemmel arra, hogy a Bányavállalkozó a MÜT-hez adott biztosítékot megfelelő költségterv 

alapján felülvizsgálta és a biztosíték összegét módosította. 

A Bányakapitányság a fentiek alapján a rendelkező rész szerint döntött. 

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

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. 

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. 

Veszprém, 2013. február 26. 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

Kapják:  

 

1. Címzett (tértivevénnyel + számla+ MÜT dokumentáció).  

2. Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

Szombathely (hivatali kapun). 

3. MBFH (jogerőre emelkedés után)  

4. Irattár. 


