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Tárgy: „Albertirsa I. - homok” védnevű
bányatelek - bányászati jog törlése.

HATÁROZAT

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) hivatalból indított
eljárása során a T. REX Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2730 Albertirsa, Dánosi út 39.;
Cg.13-09-097825; a továbbiakban: Bányavállalkozó) „Albertirsa I. - homok” védnevű
bányatelken nyilvántartott
bányászati jogát törli.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft, a fellebbezésen illetékbélyegben kell leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság iratvizsgálat során megállapította, hogy a Bányavállalkozó évek óta nem
rendelkezik műszaki üzemi tervvel, a BBK/669/19/2007. számon jóváhagyott kitermelési
MÜT érvényessége 2011. december 31-én lejárt. A Bányakapitányság BBK/529-1/2012.
számú végzésében emiatt figyelmeztette és kötelezte az Ügyfelet – 20 napos határidő
tűzésével – a jogellenes állapot megszüntetésére, valamint rendelkezett arról, hogy a teljesítés
elmaradása esetén a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41. §
szerint fog eljárni. Jelen határozat kiadásáig nem érkezett kérelem MÜT jóváhagyására.
A Bányavállalkozó nem küldte meg a bányafelügyelethez 2013. április 20-ig a bányaművelési
térképet. Emiatt a Bányakapitányság figyelmeztette és kötelezte az Ügyfelet BBK/15871/2013. számú végzésében – 20 napos határidő tűzésével – a jogellenes állapot
megszüntetésére, valamint rendelkezett arról, hogy a teljesítés elmaradása esetén a Bt. 41. §
szerint fog eljárni. A Bányavállalkozó bejelentett és az E-cégjegyzékben is szereplő címéről a
végzés a tértivevény szerint „a küldeményt nem kereste” jelzéssel visszajött. Ezt követően a
kézbesítési vélelem beálltáról (2013. június 3.) történő értesítés is „a küldeményt nem
kereste” jelzéssel visszaérkezett. Így a jogellenes állapot megszüntetésére szabott 20 napos
határidő is letelt.
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A Bányakapitányság az „Albertirsa I. - homok” védnevű bányatelek vonatkozásában
bányászati jog törlése tárgyában 2013. július 3-án hivatalból eljárást indított és erről
BBK/2131-2/2013. számú végzésével postai úton, tértivevénnyel értesítést küldött a
Bányavállalkozó részére. A levél „a küldeményt nem kereste” jelzéssel visszaérkezett.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 41. § (2) bekezdés
értelmében, ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a
bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti. A Bt. 41. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt
a) a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy attól eltérően,
b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével gyakorolja.
A Bt. 49. § 4. pontja értelmében bányászati tevékenységnek minősül az ásványi nyersanyag
feltárása, kitermelése a bánya szüneteltetése, bezárása és a tájrendezés. A Bt. 27. § (1)
bekezdése szerint a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet
jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint kell végezni, a Bt. 30. § (1) bekezdése alapján a
kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni a bányafelügyelet engedélyével, a
jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján lehet. A Bányavállalkozó 2011.
december 31-ig rendelkezett kitermelési műszaki üzemi tervvel. A bányát nem zárta be, a
tájrendezést nem végezte el. A Bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul
gyakorolja, mert nem rendelkezik a bányafelügyelet engedélyével (műszaki üzemi terv).
A Bt. III. Rész 28. § (1) bekezdés szerint a bányavállalkozó köteles e törvény és a
végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott műszaki-, technológiai biztonsági
rendelkezések előírásait megtartani, végrehajtásukról gondoskodni. A Bt. 50/A. § (2)
bekezdés d) és h) pontjának felhatalmazása alapján kiadott, a bányatérképek méretarányára
és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet 22. § (8) bekezdése alapján a bányaművelési térképet a tárgyév január 1. napja és
április 1. napja között kell kiegészíteni, ezt követően április 20-ig kell beküldeni a
bányafelügyelethez. A rendelkezés önkéntes, jogkövető megtartásának, majd az ezt követő
kötelezésben előírtak teljesítésének elmaradása miatt a Bányavállalkozó a bányászati
tevékenységet szabálytalanul - a III. Részében előírt szabályok megszegésével - gyakorolja.
A Bányakapitányság a fentiek figyelembevételével, a Bt. 41. § (2) bekezdés szerint, a
rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98.
§ (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés illetékének mértékét
az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése írja elő.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén valamint 1.
mellékletén alapul.
Budapest, 2013. július 30.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
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A Bányakapitányság a döntését az alábbiakkal közli:
1.

T. REX Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2730 Albertirsa, Dánosi út 39.; postai úton tértivevénnyel

Jogerőre emelkedést követően:
2.
3.
4.

MBFH
Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Hivatali kapun)
Irattár
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