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H A T Á R O Z A T  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a VBK/3085/1997. számú határozattal 

megállapított „Füle I. – homok” védnevű bányatelket 

törli a nyilvántartásából. 

A törölt bányatelekkel érintett ingatlanok: Füle 094/2-3, 094/6-7-8-9, 095, 098, 0101. 

A Bányafelügyeletjogerős határozattal megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a 

bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. 

A határozat jogerős. 

I N D O K O L Á S  

A Bányafelügyelet  az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 30. § (5) bekezdés alapján a Mészkő és 

Dolomit Kft. (2030 Érd Szövő u. 75., továbbiakban Bányavállalkozó) bányászati jogát, 

VBK/2907-1/2013. sz. jogerős határozatával törölte, tekintettel arra, hogy a bányaüzem 

bezárására és tájrendezésére vonatkozó kötelezést nem teljesítette. 

A törölt bányászati jog a Bt. 26/A. § (7) bekezdése szerinti pályáztatása eredménytelen volt. 

A visszamaradt bányaterület nem veszélyes, biztonságellenes állapot nincs, talajmozgás nem 

várható, ezért a bányatelek törölhető a nyilvántartásból.  

A bányatelek nyilvántartásból történő törlése, és az ingatlanügyi hatóság megkeresése a Bt. 

26/B. § (5) bekezdésén, és a Vhr. 12. § (6) bekezdésén alapul. 

A bányatelek törlési eljárásban a 2004. évi CXL. tv. 15. § (1) bekezdés alapján ügyfél nem vesz 

részt, mert a bányavállalkozó bányászati jogát jogerősen törölte már a Bányafelügyelet, ezért a 

Bányavállalkozó nem lehet ügyfél. A bányatelek törlése a bányatelekkel fedett ingatlanok 

tulajdonosának jogát, jogos érdekét nem érinti, mert a Bányafelügyelet nyilvántartását érintő 

törlő határozat jogot vagy kötelezettséget nem állapít meg az ingatlantulajdonosok számára, 

továbbá az ingatlantulajdonosok jogszabályon alapuló, jog által védendő érdekét a határozat 

nem sérti. 
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A határozat jogereje az eljárásban érintett ügyfelek hiányán alapul (nincs fellebbezésre jogosult 

ügyfél). 

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

3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006.(XII.20.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

Veszprém, 2015. június 24. 

 
 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 

 
Kapják:  

1. MBFH (jogerőre emelkedés után). 

2. Irattár. 
 


