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Tárgy: A BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.) mint 

bányavállalkozó „BAK I. – tőzeg” védnevű bányatelekben fennálló bányászati jogának 

törlése 

H A T Á R O Z A T  

A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a BIOLAND Tőzegfeldolgozó 

Kft. (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.) mint bányavállalkozó „BAK I. – tőzeg” védnevű 

bányatelekben fennálló bányászati jogával kapcsolatosan az alábbiak szerint határozott. 

1. A Bányakapitányság a BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.) 

mint bányavállalkozó „BAK I. – tőzeg” védnevű bányatelekben fennálló bányászati jogát 

törli.  

2. A Bányakapitányság a jogerős határozat megküldésével megkeresi a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH), hogy a bányászati jog új jogosítottjának 

kijelölése érdekében járjon el.    

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Bányakapitányságnál benyújtandó, 

az MBFH-hoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 5. 000.-Ft., melyet a 

fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg formájában kell leróni. 

I N D O K O L Á S  

A BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.) mint bányavállalkozó „BAK 

I. – tőzeg” védnevű bányatelekben fennálló bányászati jogának törlése ügyében a 

Bányakapitányság hivatalból eljárást indított 2014. március 24-én. 

A Bányakapitányság a hivatalból indított eljárás során az alábbiakat állapította meg: 

- a BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft.-t az MBFH a 2008. november 24-én jogerőre 

emelkedett 1716/8/2008. ikt. számú határozatával kijelölte a „BAK I. – tőzeg” védnevű 

bányatelek bányászati jogosítottjának, 
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- az MBFH 1716/8/2008. ikt. számú határozata indokolási része az alábbiakat tartalmazza: 

„Az MBFH felhívja az Átvevő figyelmét, hogy…a kitermelési tevékenységet e határozat 

jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított öt éven belül meg kell 

kezdenie [Bt. 26/A.§ (5)]”.  

- a Bioland Kft. a „BAK I. – tőzeg” védnevű bányatelek vonatkozásában műszaki üzemi terv 

jóváhagyási kérelmet nem nyújtott be a Bányakapitánysághoz, az üzemszerű kitermelést 

nem kezdte meg az eljárás megindításáig.  

- a bányászati jogosultságra való kijelöléstől eltelt idő az öt évet meghaladja, amely a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (5) bekezdés 

szerint a bányászati jog törlését vonja maga után.  

A Bt. 26/A. § (5) bekezdése szerint, ha a bányavállalkozó az üzemszerű kitermelés 

megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű kitermelést nem kezdi meg, és a 

kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy a 

bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerős döntésében elutasította és a döntés 

végrehajtható, a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli. Ugyanezen szakasz (6) 

bekezdése szerint: a bányatelken fennálló bányászati jog új jogosítottját - pályáztatást követően - 

a bányafelügyelet határozatban jelöli ki. 

A Bányakapitányság a rendelkező részben a Bt. 26/A. (5), (6) bekezdései alapján döntött, 

figyelembe véve a Bányavállalkozó nyilatkozatát, amely szerint a bányatelekkel fedett 

ingatlanok tulajdonosaival folytatott, bányászati igénybevételre vonatkozó tárgyalások 

eredménytelenek voltak, mert az ingatlantulajdonosok nem bányászati célú hasznosítást 

terveznek az ingatlanjaikon.  

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta, ezért a Ket. 33/A. (1) bekezdésében 

foglaltak szerint intézkedni nem kell. A Ket. 33. § (1) bekezdés alapján a hivatalból induló 

eljárásnál az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától - 2014. március 24-től - számított 21 

napon belül kell meghozni a határozatot. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hatósági 

megkeresés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 

tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig 

terjedő 2014. március 24-től 2014. április 4-ig tartó időtartam, ezért a tárgyi ügyben a 

meghatározott határidő: 2014. április 25. 

A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján 

biztosította a Bányakapitányság. 

A fellebbezési eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés 

szerint állapította meg. 

A Bányakapitányság hatáskörét a Bt. 26/A. § (5), 44. § (1) bekezdése, illetékességét a 267/2006. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg. 

Pécs, 2014. április 15. 

 dr. Riedl István 

 bányakapitány 

Kapják: 

1. BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. 8769 Pötréte, Kossuth u. 149. 

2. Irattár 

Jogerőre emelkedése után kapja:  

1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf. 95. 


