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HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Triász Dolomit Kft. (8564 Ugod,
Vasút u. 3. adószám: 25364013-2-19, továbbiakban: Átvevő) kérelmére az Ugod külterületére
vonatkozó kutatási (bányászati) jog ifj. Sipos Istvánról (xxxx. továbbiakban: Átadó)
Átvevőre történő átruházásához
hozzájárul
a következők szerint:
1. A kutatási jog átruházására vonatkozó szerződés a Bányafelügyelet határozatának
jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján válik hatályossá. Ezen időponttól a
VEV/001/2078-14/2015. számú határozatával jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv
jogosítottja az Átvevő.
2. A Bányafelügyelet Átvevő kutatási tevékenységéből eredő kötelezettségeinek pénzügyi
fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.
A Bányafelügyelet Átvevő biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely óvadék,
elfogadja. Átvevő a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon
belül köteles az óvadéki szerződést a Veszprém Megyei Kormányhivatallal megkötni,
majd az óvadéki összeg letétbe helyezését igazoló okiratot a Bányafelügyeletnek
megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség
teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az
elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (12 500 Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és
az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat
iktatószámát és az A0121 kódszámot fel kell tüntetni.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről
az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
INDOKOLÁS
Az Átvevő 2016. január 14-án benyújtott kérelmében kérte az Ugod külterületére vonatkozó
kutatási (bányászati) jog átruházásához a Bányafelügyelet hozzájárulását.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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A Bányafelügyelet a kutatási 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) bekezdés
alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, mert kérelméhez az Átvevő
mellékelte:
-

az Átvevő és az Átadó között 2016. január 13-án kelt, Dr. Juhász-Laczik Lászlóné
ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást,

-

az Átvevő 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 Átvevő nyilatkozatát, hogy a bányászati jog gyakorlásához szükséges jogszabályi
feltételeknek megfelel, illetőleg az előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti.

az Átvevő ajánlatát a biztosíték adásának módjáról, mely biztosíték az Átadó által
nyújtott biztosítékkal egyezik meg.
Az Átadónak és az Átvevőnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék
önbevallás elmaradása nem volt.
-

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Bt. 6. § (2) bekezdés.
2. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7) bekezdés.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett.
A Bányafelügyelet a fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján
biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005.
(VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja elő.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 267/2006.
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a
267/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2016. január 18.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:
1. Triász Dolomit Kft. 8564 Ugod, Vasút u. 3. (tértivevénnyel).
2. ifj. Sipos István xxxx. (tértivevénnyel).
3. MBFH (jogerő után elektronikusan)
4. Irattár.

