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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a "BUCKA" Építőipari,
Bányászati és Kereskedelmi Bt. (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u 44. 2. lház. 3. em. 12.;
továbbiakban: Bányavállalkozó) bányászati jogosultságában álló Mikebuda I. - homok
bányatelekben megnyilvánuló
bányászati jogát törli.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet illetékbélyegben kell leróni
a fellebbezésen.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a Bányavállalkozót a BBK/1587-1/2013. számú, 2013. 05. 22-én közölt
végzésében figyelmeztette szabálytalan bányászati tevékenység miatt és kötelezte a jogellenes
állapot megszüntetésére, amit jelen határozat hozataláig a Bányavállalkozó nem teljesített.
A Bányakapitányság 2014. február 18-án a Mikebuda I. – homok bányatelken helyszíni
szemlét és hatósági ellenőrzést tartott, amelyről jegyzőkönyvet készített. A BBK/425-3/2014.
számú jegyzőkönyv alapján a Bányakapitányság megállapította, hogy a bányatelek bányászati
tevékenységgel érintett területén a műszaki biztonsági állapotok megfelelőek, rézsűcsúszás
nem várható, a rézsűk meredeksége megfelelő.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § (2) bekezdése alapján, ha a
bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a
bányavállalkozót bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt
visszavonhatja és elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a
tájrendezést, vagy a bányavállalkozó bányászati jogát törölheti, amely esetben a 26/A. § (6)(7) bekezdését is alkalmazni kell. Koncesszió esetén a bányafelügyelet a koncessziós
szerződés megszüntetését is kezdeményezheti.
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A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Bányakapitányság tájékoztatja a Bányavállalkozót, hogy jelen határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válását követően megkeresi a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt a
bányatelekben fennálló bányászati jog átruházásra történő meghirdetése érdekében.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése,
valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati eljárás illetékéről az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön
értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a)
pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre
emelkedésről a Bányakapitányság külön értesítést nem küld.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörében
eljárva, a Ket. 72. § (2) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1.
mellékletén alapul.
Budapest, 2014. február 27.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
A Bányakapitányság határozatot postai kézbesítés útján tértivevénnyel az alábbiakkal közli:
1. Címzett
2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően)
3. Irattár
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