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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a "KUBIKUS" Út- és 

Mélyépítő Közkereseti Társaság "felszámolás alatt", (8999 Zalalövő, Borostyán u. 6., 

továbbiakban: Bányavállalkozó), részére a VBK/5375/1999. számú határozattal megállapított 

„Pankasz III. – 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. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó jogelődjének kérelmére a VBK/5375/1999 számú 

határozattal megállapította a tárgyi bányatelket. 

A Bányakapitányság 2013. évben nyilvántartása alapján megállapította, hogy Bányavállalkozó 

bányászati jogában álló „Pankasz III. – kavics” védnevű bányatelek nem rendelkezik hatályos 

műszaki üzemi tervvel, valamint Bányavállalkozó a kitermelést 6 évet meghaladóan 

szüneteltette, a következők szerint:  

időszak kitermelt mennyiség m3 

2006 – 2012. év  0 

A bányajáradék bevallási táblázat szerint Bányavállalkozó kitermelést összesen 7 évig nem 

folytatott a bányaüzemben. 

A bányaüzem VBK/553/16/2007. számú határozatban (továbbiakban Határozat) jóváhagyott 

bezárási műszaki üzemi tervének (MÜT) hatálya 2008.08.31-én lejárt. Bányavállalkozó 
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jelenleg (2008.08.31. óta) jóváhagyott műszaki üzemi tervvel nem rendelkezik a bányaüzem 

tekintetében.  A Bányavállalkozó a fenti időpontot követően MÜT kérelmet nem terjesztett be 

a Bányakapitányságra, valamint bányajáradék bevallást sem nyújtott be 2012. II. 

negyedévétől. 

A Bányakapitányság VBK/1575-1/2013. számú végzésével értesítette a Bányavállalkozót, 

hogy eljárást indított szabálytalan bányászati tevékenység 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/1575-2/2013. számú határozatában határidőt szabva kötelezte a 

Bányavállalkozót a bányaüzem tájrendezésére és a bánya bezárására, valamint figyelmeztette 

a nem teljesítés esetén várható jogkövetkezményekre. 

A PÉNZINFO Könyvszakértő és Szaktanácsadó Kft., mint a Bányavállalkozó felszámolója a 

fenti határozatot kézhez véve, az abban megszabott határidőn belül adott, VBK/1575-3/2013. 

számon iktatott nyilatkozatában kijelentette, hogy a felszámolás alatt álló társaság anyagi 

lehetőségeit meghaladja a tájrendezés végrehajtása és nem áll módjában azt elvégezni. 

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, figyelemmel a felszámoló nyilatkozatára, a Bt. 30. § (5) bekezdése 

alapján törölte Bányavállalkozó bányászati jogát. 

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. 

 

Veszprém2013. június 28. 

 

dr. Káldi Zoltán 

     bányakapitány 
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1. Címzett (tértivevénnyel). 

2. Jogerőre emelkedés után MBFH. 

3. Irattár. 


