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Jogerőssé vált: 2014. augusztus 4-én 

HATÁROZAT 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) kijelölést követően a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 66/62/2009. számú határozatával Oláh Sándorné 

(xxxx, továbbiakban: Bányavállalkozó) részére megállapított  

bányászati jogot törli 

a „Röszke VI.-homok” védnevű bányatelekről. 

A bányászati jog törlésével megszűnik a területen (Röszke 0112/45, 0112/46, 0112/47, 

0112/48, 0119/49 hrsz.-ú ingatlanokon, nagysága: 12 ha 4229 m
2
) Bányavállalkozó 

bányászati joga. 

 

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

Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál két példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell 

illetékbélyegben leróni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányakapitányság 7136/2000. számú határozatával állapította meg „Röszke VI.-homok” 

védnevű bányatelket. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 66/62/2009. számú 

határozatában Oláh Sándornét jelölte ki a „Röszke VI.-homok” védnevű bányatelek 

bányászati jogosítottjának.  

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

foglaltak alapján, ha az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig 

az üzemszerű kitermelést nem kezdi meg, és a kitermelési határidő meghosszabbítását a 

bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, a bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát 

törli. 

Bányavállalkozó a 66/62/2009. számú határozat jogerőre emelkedését követő öt éven belül 

nem nyújtott be műszaki üzemi tervet jóváhagyó kérelmet, az üzemszerű kitermelést nem 

kezdte meg, annak hosszabbítását a bányafelügyelettől nem kérte. 

A Bányakapitányság a fentiekben ismertetett tényállás alapján hivatalból indult eljárása 

keretében, melyről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
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2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (4) bekezdés b) pontjának értelmében nem értesítette a 

Bányavállalkozót, mert 8 napon belül döntést hozott a rendelkező részben foglaltak szerint. 

A határozat jogerőre emelkedését követően a Bányakapitányság intézkedik a bányatelken 

fennálló bányászati jog meghirdetésére a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdés, valamint a 99. § (1) 

bekezdés állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése határozza meg. 

A Bányakapitányság határozatát a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján hozta. Hatásköre a Bt. 44. 

§-án, illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

 

Szolnok, 2014. július 14. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 

 bányakapitány 

 

 

 

Kapja (tértivevénnyel): 

1 .  Oláh Sándorné, xxxx 

2 .  MBFH, Budapest (jogerőre emelkedés után elektronikusan) 

3 .  Irattár 

 


