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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a TONBERG
Kereskedelmi és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (9900
Körmend, Rákóczi u. 17. adószám:11314682-2-18., továbbiakban Bányavállalkozó), részére a
VBK/2649/1997.
számú
határozattal
(továbbiakban
Határozat)
megállapított
„Magyarszombatfa I. – agyag” védnevű bányatelekben megnyilvánuló
bányászati jogát törli.
A Bányakapitányság intézkedik a határozat Magyarszombatfa Község Önkormányzat
hirdetőtábláján történő közzétételéről.
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 kérelmére a Határozatával megállapította a tárgyi
bányatelket.
A Bányakapitányság VBK/3789/1998. számú határozatával hozzájárult, hogy a bányatelekben
megnyilvánuló bányászati jogát az Őrség 98 Kft-re (6135 Csólyospálos, Tavasz u. 36.)
átruházza az 1998 júliusában kötött bányászati jog átruházó szerződés alapján.
A Körmendi Városi Bíróság a G.20.059/2001/47. számú ítéletében kimondta, hogy a Tonberg
Kft. és az Őrség 98 Kft. között a magyarszombatfai 0271/7, 0271/8, 0271/9 hrsz. alatti
ingatlanokra 1998 júliusában megkötött bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés
érvénytelen, semmis. Ez az ítélet a Vas Megyei Bíróság Gf.40.095/2003/2. számú végzésével
2003. október 1-jén emelkedett jogerőre. A fenti ítélet alapján a bányatelekben megnyilvánuló
bányászati jog továbbra is Bányavállalkozót illette meg.
A Vas Megyei Bíróság 4.Fpk.18-98-000064/43. sz. határozata (2003. szeptember 5.)
elrendelte a Bányavállalkozó felszámolási eljárásának befejezéséről szóló és a
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Bányavállalkozónak a cégnyilvántartásból 2003. szeptember 26-i hatállyal történő törléséről
szóló hirdetmények közzétételét, mellyel Bányavállalkozót törölte a cégnyilvántartásból, erre
tekintettel Bányavállalkozó jogutód nélkül megszűnt.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (5) A bányafelügyelet a
bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha
c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik.
A Bányakapitányság a Bt.26/A. § (5) bekezdés c) pontja alapján Bányavállalkozó bányászati
jogát, jogutód nélküli megszűnésére tekintettel törölte
A bányászati jog törléséről szóló bányakapitánysági határozatot a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján közölte hirdetményi úton, mivel a bányászati jog
jogosítottjával annak megszűnése folytán a határozat már nem közölhető.
A Bányakapitányság a jogorvoslati 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 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Veszprém, 2013. november 12.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapja:
1. Közzétételre Magyarszombatfa és Velemér Községek Körjegyzősége, 9946.
Magyarszombatfa, Fő út 66.
2. Jogerőre emelkedés után MBFH.
3. Irattár.
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