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H A T Á R O Z A T 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az M 4 World Bt. (8100 

Várpalota Szabadság tér 3.; továbbiakban: Bányavállalkozó), VBK/2531/1997. számú 

határozattal megállapított, „Beled III. – kavics” védnevű bányatelekben megnyilvánuló 

bányászati jogát törli. 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz 

címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezés illetéke 5.000 Ft, amelyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Bányakapitányság a „Beled III. – kavics” védnevű bányatelek bányászati jogának 

átruházására indult eljárás során benyújtott készletkimutatásból megállapította, hogy a 

bányatelek 1997-ben történt megállapítása óta a bányatelek területén kitermelés nem történt. 

Ez idő alatt Bányavállalkozó a kitermelés megkezdésére vonatkozó határidő 

meghosszabbítását nem kezdeményezte, ezért a Bányakapitányság a bányászati jog törlésére 

hivatalból eljárást indított.  

 

Az eljárás megindításáról a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) és (5) bekezdése alapján 

értesítette és ezzel egyidejűleg nyilatkozattételre hívta fel Bányavállalkozót. Bányavállalkozó 

a nyilatkozattételre biztosított 15 napos határidőn belül  nyilatkozatot nem tett. 

 

1993 évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A § (4) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától 

számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy 

bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az 

üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő 

meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni. 

(5) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó 
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a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű 

kitermelést nem kezdi meg, és 

aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy 

ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerős döntésében elutasította és a 

döntés végrehajtható, 

 

Tekintettel arra, hogy Bányavállalkozó a kitermelési tevékenységet a bányatelek 

megállapításától számított öt éven belül nem kezdte meg, és a kitermelési határidő 

hosszabbítását sem kérelmezte, a Bányakapitányság Bányavállalkozó bányászati jogát a Bt. 

26/A. § (5) a) pontja alapján törölte. 

 

A Bt. 26/A. § (6) bekezdése alapján a bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottját - 

pályáztatást követően - a bányafelügyelet határozatban jelöli ki. A Bányakapitányság 

pályáztatás lebonyolítása érdekében a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt. 

 

A jogorvoslat lehetősége a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés 

illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét 

a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

 

Veszprém, 2013. június 13. 

 

 

dr. Káldi Zoltán 

bányakapitány 

 

 

 

Kapják: 

 

1. Címzett a Kerekes István 8100 Várpalota, Szabolcska u. 45. címen  

2. Előre Mezőgazdasági Szövetkezet 9343 Beled, Rákóczi u. 127.   (tájékoztatásul) 

3. MBFH (jogerőre emelkedést követően). 

4. Irattár. 


