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Tárgy: Bányászati jog törlése 

H A T Á R O Z A T  

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a  KAVICS-KER Kft. (2400 Dunaújváros, 

Béke tér 3.), mint bányavállalkozó „Bölcske I. - homok” védnevű bányatelekben fennálló 

bányászati jogával kapcsolatosan az alábbiak szerint határozott: 

A Bk. a KAVICS-KER Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.), mint bányavállalkozó 

„Bölcske I. - homok” védnevű bányatelekben fennálló bányászati jogát törli.  

A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy a jogerős határozat megküldésével megkeresi a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalt (továbbiakban: MBFH), hogy a bányászati jog meghirdetése 

érdekében járjon el.    

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bk.-nál benyújtandó, az MBFH-

hoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 5. 000.-Ft., melyet a fellebbezés 

benyújtásakor illetékbélyeg formájában kell leróni. 

I N D O K O L Á S  

A Pécsi Bányakapitányság a KAVICS-KER Kft. (2400 Dunaújváros, Béke tér 3.), mint 

bányavállalkozó 2013. január 25-én benyújtott PBK/206-1/2013. Bk. - iktatószámú 

bejelentése alapján felülvizsgálta a nyilvántartását és az alábbiakat állapította meg: 

 A Pécsi Bányakapitányság 3247/20/2007. Bk. ikt. számú határozatában megállapította a 

„Bölcske I. - homok” védnevű bányatelket a KAVICS-KER Kft. (2400 Dunaújváros, 

Béke tér 3.), mint bányavállalkozó részére. A bányavállalkozó ezzel bányászati jogot 

szerzett és a bányászati tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségek terhelik. A határozat 

6.1.1. pontja szerint: 

„A Bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles a 

kitermelést megkezdeni.” 

 A bányavállalkozó a bányatelek megállapítását követő öt éven belül nem terjesztett be 

kitermelési műszaki üzemi tervet jóváhagyásra, a kitermelést nem kezdte meg.  

 A bányatelek megállapításától számított öt év 2012. október 24-én járt le, tekintettel arra, 

hogy a bányatelket megállapító határozat 2007. október 24-én emelkedett jogerőre. 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (5) bekezdése szerint: 
 (5) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó 

 a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű 

 kitermelést nem kezdi meg, és 

 aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, … 
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 A Bt. 26/A. § (6) és (7) bekezdései úgy rendelkeznek, hogy: 
(6) A 12. § (3) bekezdése szerinti eset kivételével a bányateleken fennálló bányászati jog új 

 jogosítottját - pályáztatást követően - a bányafelügyelet határozatban jelöli ki. 

(7) A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

 Hivatalos Értesítőben - szénhidrogének esetében az Európai Unió hivatalos lapjában is - 

 meghirdeti. 

 

A Bk. a hivatalból indított eljárásában, a PBK/206-1/2013. iktatószámú végzésében értesítette 

az ügyfeleket az eljárás megindításáról. 

A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés 

alapján biztosította a Bk. 

A fellebbezési eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) 

bekezdés szerint állapította meg. 

A Bk. hatáskörét a Bt. 26/A. § (5) bekezdése szerint állapította meg, illetékességét a 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés határozza meg.  

Pécs, 2013. február 07. 

          

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják : 

1. KAVICS-KER Kft., 2400 Dunaújváros, Béke tér 3. 

2. Irattár 

Jogerőre emelkedése után kapja:  

1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf. 95. 


