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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MAL Zrt. „f.a.” (8041
Ajka, Gyártelep 598. hrsz. továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a VBK/160-2/2011
számú határozattal Ajka, Devecser, Kolontár külterületére adományozott 363 ha 1184 m2
nagyságú kutatási jogadomány területéből 341 ha 1199 m2 nagyságú kutatási területrész
visszaadását elfogadja.
A fennmaradó kutatási terület sarokpontjainak koordinátái:
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Y
531415,05
531065,19
530867,27
530792,12
531126,43
531205,78
531361,88

X
195215,18
195976,73
195878,05
195840,85
195112,42
195140,77
195196,44

A visszaadott területen a határozat jogerőssé válásának napján az adományozott kutatási jog
megszűnik.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a
(15.750.- Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1003200001417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a
fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A032
kódszámot fel kell tüntetni.
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INDOKOLÁS
A Bányakapitányság Bányavállalkozó részére VBK/160-2/2011. számon kutatási jogot
adományozott, majd a VBK/786-16/2011. számon kutatási műszaki üzemi tervet hagyott
jóvá. Bányavállalkozó a kutatási terület egy részének visszaadására az engedélyezett kutatási
időtartam leteltét megelőzően kérelmet nyújtott be a Bányakapitányságra.
A Bányavállalkozó a visszaadásra kérelmezett területen kutatási tevékenységet Kolontár
069/2 hrsz.-ú területén végzett, de bányakár, tájrendezési kötelezettsége nem keletkezett, ezért
a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § (14) bekezdése
alapján a terület visszaadását elfogadta, valamint rendelkezett a kutatási jog megszűnéséről.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett.
A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az
57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja elő.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006.
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

Veszprém, 2013. április 22.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapja:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Jogerőre emelkedés után: MBFH Budapest (elektronikusan).
3. Irattár.

- 2/3 -

