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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a Kisrákosi
Ingatlanfenntartó-, Kezelő és Építő- Karbantartó Betéti Társaságot (1026 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 65. 2. em. 5. továbbiakban Bányavállalkozó), részére a VBK/5375/1999.
számú határozattal megállapított „Kisrákos I. – kavics” védnevű bányatelekben
megnyilvánuló
bányászati jogát törli.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni a fellebbezési kérelmen.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság Bányavállalkozó jogelődjének kérelmére a VBK/5605/1999. számú
határozattal megállapította a tárgyi bányatelket.
A Bányakapitányság 2013. évben nyilvántartása alapján megállapította, hogy Bányavállalkozó
bányászati jogában álló „Kisrákos I. – kavics” védnevű bányatelek nem rendelkezik hatályos
műszaki üzemi tervvel, valamint Bányavállalkozó a kitermelést 6 évet meghaladóan
szüneteltette, a következők szerint:

időszak
2004 – 2012. év

kitermelt mennyiség m3
0

Bányavállalkozó jelenleg (2007.12.31. óta) jóváhagyott műszaki üzemi tervvel nem
rendelkezik a bányaüzem tekintetében. Bányavállalkozó a fenti időpontot követően MÜT
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kérelmet nem terjesztett be a Bányakapitányságra, valamint bányajáradék bevallást sem
nyújtott be 2011. III. negyedévétől.
A Bányakapitányság VBK/1333-1/2013. számú végzésével értesítette Bányavállalkozót, hogy
eljárást indított szabálytalan bányászati tevékenység végzése miatt a bányaüzem bezárásának
és tájrendezésének elrendelése érdekében, tekintettel a 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 30. §
(4) a) pontjára. Bányavállalkozó az eljárásban nem nyilatkozott.
A Bányakapitányság VBK/1333-3/2013. számú határozatában határidőt szabva kötelezte
Bányavállalkozót a bányaüzem tájrendezésére és a bánya bezárására, valamint figyelmeztette
a nem teljesítés esetén várható jogkövetkezményekre. A határozat tekintetében a kézbesítési
vélelem 2013.07.01-jén beállt (a tértivevény „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, ezért a
kézbesítés másodszori megkísérlésének napjától - 2013.06.24. - számított ötödik munkanapon
a határozat kézbesítettnek tekintendő).
A kötelezésben megszabott határidő 2013.07.31-én lejárt. Bányavállalkozó a kötelezést nem
teljesítette.
Bt. 30. § (4) A bányafelügyelet hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés
elvégzését, ha
a) a kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet,
(5) A bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát, ha a bányavállalkozó a bánya
bezárására és a tájrendezés elvégzésére vonatkozó döntést nem hajtja végre. Ha a bányatelek
rendelkezik kitermelhető ásványi nyersanyaggal, a bányászati jog törlése esetén a 26/A. § (7)
és (8) bekezdését alkalmazni kell.
A Bányakapitányság a Bt. 30. § (5) bekezdése alapján törölte Bányavállalkozó bányászati
jogát, tekintettel arra, hogy a bánya bezárására vonatkozó kötelezettségét Bányavállalkozó
nem teljesítette (a teljesítés első mozzanata a bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtása).
A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98.§ (1) és 99. § (1) bekezdés
alapján biztosította. A fellebbezési illeték mértékét az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése
határozza meg.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában, valamint a 267/2006. Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a
267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 1. melléklete állapítja meg.
Veszprém, 2013. szeptember 2.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapja:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Jogerőre emelkedés után MBFH.
3. Irattár.
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