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Tárgy: Szőreg I. – agyag bányatelekről a bányászati jog törlése 

Jogerőssé vált: 2013. augusztus 9-én 

HATÁROZAT 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) hivatalból indult eljárása 

keretében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (5) bekezdés c) 

pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a 2153/1979. számú határozatával a Délalföldi 

Tégla- és Cserépipari Vállalat (5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.) részére megállapított 

bányászati jogot törli a Szőreg I.-agyag bányatelekről. 

Egyidejűleg intézkedik a bányatelken fennálló bányászati jog meghirdetésére a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal honlapján. 

A bányászati jog törlésével megszűnik a területen (Szeged-Szőreg 0183/1, 0183/2 és 0182 

hrsz.-ú ingatlanokon, nagysága: 16 ha 1540 m
2
) a bányavállalkozó bányászati joga. 

A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalnak címzett (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.), a Szolnoki 

Bányakapitányságnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

A fellebbezés eljárási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (25.000 Ft), amelyet a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01417179-00000000 számú számlájára kell átutalással teljesíteni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányság 2153/1979. számú határozatában állapította meg a Délalföldi Tégla- és 

Cserépipari Vállalat Szőreg I. - agyag védnevű bányatelket. A bányászati jogosított, a 

Délalföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat végelszámolás keretében törlésre került 1996. június 

6-án. A végelszámolásról a Bányakapitányságot nem értesítették, így nem állt módjában a 

tájrendezés, bányabezárás végrehajtása. A bányaterület agyag ásványi nyersanyag készletéből 

xxxx m
3
 kitermelhető. 

A Bt. 26/A. (5) bekezdés c) pántjában foglaltak alapján, ha a bányavállalkozó jogutód nélkül 

megszűnik, a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, és a bányatelekben 

fennálló bányászati jogot átruházásra a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján és a 

Magyar Közlönyben - szénhidrogének esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjában is - 

meghirdeti. 

A Bányakapitányság a fentiekben ismertetett tényállás alapján határozott a rendelkező részben 

foglaltak szerint. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdés, valamint a 99. 
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§ (1) bekezdés, a fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. 

(VII. 7.) GKM rendelet írja elő. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján hozta. Hatásköre a Bt. 44. 

§-án, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Szolnok, 2013. július 2. 
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