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H A T Á R O Z A T 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az Alginit Kft. (1075 

Budapest, Károly krt.11. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a VBK/2897/3/2009. 

számú határozattal Sitke, Gérce külterületére adományozott kutatási terület visszaadását 

elfogadja.  

A visszaadott területen a határozat jogerőssé válásának napján a kutatási jog megszűnik. 

A határozat a közléskor jogerős, ellene fellebbezésnek helye nincs.  

 

I N D O K O L Á S 

 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó részére VBK/2897/3/2009. számon kutatási jogot 

adományozott, majd a VBK/281/7/2010. számon kutatási műszaki üzemi tervet hagyott jóvá. 

Bányavállalkozó a kutatási terület visszaadására az engedélyezett kutatási időtartam leteltét 

(2014. március 1.) megelőzően 2013. december 5-én kérelmet nyújtott be a 

Bányakapitányságra.  

A Bányakapitányság a dokumentációt felülvizsgálata után megállapította, hogy 

Bányavállalkozó igazgatási szolgáltatási díjat nem fizetett, így hiánypótlást írt ki, melyet a 

Bányavállalkozó teljesített. 

 

Bányavállalkozó a visszaadásra kérelmezett területen 7 db 2,9 m-től 50,0 m mélységű fúrást 

létesített, azonban alginit haszonanyagot nem talált, ezért a kutatási terület visszaadását 

kérelmezte. 

Bányavállalkozó nyilatkozata alapján a fúrásokat eltömedékelték, tájrendezési 

kötelezettségüket teljesítették, károkozásról bejelentés a Bányakapitányságra nem érkezett, 

ezért a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § (14) 

bekezdése alapján a terület visszaadását elfogadta, valamint rendelkezett a kutatási jog 

megszűnéséről.  

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése szerint rendezett. 

A határozat a 2004. évi CXL. törvény 73/A. (2) a) alapján jogerős. A fellebbezés igazgatási 

szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja 

elő. 

 



 

 
VBK/3086-4/2013. 

 - 2/3 - 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. 

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

Veszprém, 2014. január 9. 

dr. Káldi Zoltán 

  bányakapitány 

 

Kapja: 

1. Címzett (tértivevénnyel)  

2. Jogerőre emelkedés után: MBFH Budapest (elektronikusan).  

3. Irattár. 


