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H A T Á R O Z A T  

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Vasi Minerál Kft.. 

(9481 Pinnye, Arany J. u. 18/B.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Rábapaty I. - 

kavics” védnevű bányatelken üzemelő bányaüzem kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT) 

jóváhagyó VBK/159-2/2014. számú határozattal módosított VBK/2700-7/2013. számú hatá-

rozatát (továbbiakban: Határozat) 

 

módosítja 

 

 a következők szerint:  

 

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

„2. Engedélyezett kitermelés: 

Év  Homokos kavics (1471) 

m3/év  

2014  xxxx 

2015  xxxx 

2016  xxxx 

2017  xxxx 

2018  xxxx 

összesen:  xxxx 

 

A Bányakapitányság xxxx m
3
 meddő (agyagos törmelék kódszáma 1473) értékesítését en-

gedélyezi a MÜT teljesítési ideje alatt.” 

2. A Határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Rábapaty 0333/6, 0333/7, 

0333/8 hrsz. az RP-I-MÜT-2/2014. nyilvántartási számú tervtérképen jelölt és jóváhagyott 

mértékig. 

3. A Határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Rendelkezés a biztosítékról. 
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5.1. A Bányakapitányság a biztosíték összegét xxxx Ft-ban (azaz xxxx forint) határozza 

meg. 

5.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, 

amely óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá 

válásától számított 30 napon belül köteles az eredeti a már korábban adott xxxx Ft biz-

tosítékon felüli xxxx Ft összegre szóló óvadéki szerződést a bányafelügyelettel meg-

kötni és az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak 

megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötele-

zettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti.” 

 

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

vatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43 000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét 

a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szel-

vényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továb-

biakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat ikta-

tószámát és az A 055 kódszámot  is fel kell tüntetni.  

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

Bányavállalkozó 2017.07.08-án a „Rábapaty I. - kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a 

tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési műszaki üzemi terv (MÜT) módosítási ké-

relmet nyújtott be jóváhagyásra. 

A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, valamint a Bt. 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a alapján meg-

vizsgálta és megállapította, hogy a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető.  

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

volt.  

Bányavállalkozó rendelkezik a Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 15092-22/2013. számú határozattal javított 15092-21/2013. számú, 2023.01.20-

ig hatályos környezetvédelmi engedélyével. 

Bányavállalkozó rendelkezik a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett földrészle-

tekre vonatkozó 10231/3/2013., 10043/5/2014., 10156/5/2014. számú jogerős más célú hasz-

nosítási engedéllyel.  

A MÜT végrehajtása során igénybevételre tervezett ingatlanok igénybevételi ütemezése össz-

hangban van a jóváhagyott ütemtervvel, ezért e körben rendelkezni nem kellett.  

A Bányavállalkozó kérelméhez csatolta a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának 

6404-1/2013/hho számon kiadott előzetes szakhatósági döntését, melyben eljárását hatásköre 

hiányában megszüntette. 

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

1. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, figyelemmel a környezetvédelmi 

engedélyben engedélyezett mennyiségre. 

Bt. 27. § (5) bekezdés, 54/2008. Korm. rendelet 1. melléklet 109-110. sor. A Bányakapi-

tányság a meddőértékesítést engedélyezte, mert a tájrendezés elvégzéséhez meddőanyag 

nem szükséges. 
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A Bányakapitányság a meddőanyag összetételére vonatkozó földtani szakértői véleményt 

elfogadta, és erre figyelemmel határozta meg a bányajáradék bevallás és befizetésnél fi-

gyelembe veendő ásványi nyersanyagot. 

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

vállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlan tulajdonosának ügyvéd által ellenjegy-

zett hozzájárulásával igazolta. 

5.1 Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a) 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeg jelenértékét elfo-

gadta. A MÜT teljesítési ideje a két évet meghaladja, ezért a Bányakapitányság a KSH 

adatai alapján számított, 0,7 %-os infláció mértékével korrigált biztosítéki összeget határo-

zott meg a következő képlettel:  

Biztosíték = Bányavállalkozó által számított biztosítéki összeg* (1+0,007)
x
, (az x kitevő a 

MÜT hatálya évben megadva a jóváhagyástól számítva). 

A biztosíték nagysága (a kerekítés szabályai szerint): xxxx (Ft)*(1+0,007)
5
 = xxxx  xxxx 

(Ft). 

A Bányakapitányság a biztosíték meghatározásánál figyelembe vette a már korábban a 

MÜT-hez adott jelenleg is érvényes biztosítékot. 

A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvég-

zett és a Bányakapitányság által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csök-

kenthető. 

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

 

A fellebbezési jog a 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. mellékle-

te állapítja meg. 

 

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

delet 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, 2014. július 14. 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

 

 

Kapják: (tértivevénnyel)  

1. Címzett+számla (jogerőre emelkedés után a jóváhagyott MÜT 1 példánya)  

2. Nyugat - Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 

Szombathely (hivatali kapun).  

3. Horváth Gyula, xxxx 

4. Artner Thomas, xxxx 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

6. Irattár. 


