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HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a „Göd III. - homok, 

kavics” védnevű bányateleket hivatalból törli és ennek tényét a nyilvántartásában átvezeti. 

 

A törölt bányatelekkel érintett területeken tájrendezési kötelezettség nem áll fenn. 

 

A törölt bányatelek a Szolnoki Bányakapitányság részéről hozott 885/2002/3. számú határozat 

szerint Pest megyében, Göd település külterületén a 0110/2-3 hrsz.-ú ingatlant érintette.  

 

A törölt bányatelek határvonal töréspontjai EOV rendszerben: 

 
Töréspont száma 

száma 

Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 660303,50 259414,50 150,0 

2. 660598,29 259179,96 155,0 

3. 660418,45 258958,61 154,9 

4. 660256,00 259074,00 154,6 

5. 660161,60 259188,00 152,4 

6. 660132,00 259213,00 152,0 

 

A Bányakapitányság a jogerős határozattal megkeresi az illetékes földhivatalt a fenti 

ingatlanokról a bányatelek jogi jelleg törlése végett. 

 

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

Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál benyújtható 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft, a fellebbezésen 

illetékbélyegben kell leróni. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Szolnoki Bányakapitányság a Baka Béla Kft. (2132 Göd, Árpád u. 8.) kérelmére 

885/2002/3. számú határozattal bányatelket állapított meg „Göd III. - homok, kavics” 

védnévvel. A bányatelek jogosultja a kitermelés megkezdésére megállapított határidőt 
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engedély hiányában elmulasztotta, ezért a Bányakapitányság a bányászati jogát  

BBK/2174-3/2011. számú határozatával törölte. 

 

A Hivatal a bányászati jogot két ízben hirdette meg, a pályázatok eredménytelenül zárultak, a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. sem élt igény-bejelentési jogával. A Hivatal - ezt 

követően - MBFH/1608-32/2013. számú levelében (Bányakapitányságnál BBK/602-1/2014. 

számon iktatva) megkereste a Bányakapitányságot további intézkedés céljából. 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/B. § (5) bekezdésében foglaltak 

értelmében a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból a bányatelket a bányafelügyelet a 

nyilvántartásból törli, és erről az érdekelteket értesíti, valamint megkeresi az ingatlanügyi 

hatóságot, a bányateleknek az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. 

 

A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, benyújtásának határidejét a 99. § (1) 

bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati eljárás illetékéről az 1990. évi XCIII. törvény 29. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

A Bányakapitányság a Bt. 26/B. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörében, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

71. §-ban foglaltak alapján adta ki a határozatot, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdésén valamint 1. mellékletén alapul. 

 

Budapest, 2014. március 13. 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 


