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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Dagobert 2005 Kft.
(9400 Sopron, Lackner K. u. 31., továbbiakban: Bányavállalkozó) részére a
VBK/1028/2/2007. számú határozattal Mihályi külterületére adományozott kutatási jogot
visszavonja.
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 illetéke 5000 Ft, amelyet a fellebbezési ügyiraton kell illetékbélyegben leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság az LPHB Consulting Bt. (1054 Budapest, Arany J. u. 27.) számára
Mihályi külterületére VBK/1028/2/07 számon kutatási jogot adományozott, amely jog
átruházásához a Bányavállalkozó számára a VBK/2677/3/2010. számú határozattal
hozzájárult.
A jogátruházást követően Bányavállalkozó a kutatást megkezdte, majd a VBK/4032/17/07.
számú MÜT határozatban engedélyezett kutatási időszak lejárta előtt az engedély
módosítását, a kutatási időszak meghosszabbítását kérte. A benyújtott jelentése szerint a
megkezdett kutatást bővítette volna 2 db 18-20 méter mély kavicskutató fúrással, 14 db
fedőkutató kismélységű fúrással, 124 db pontból álló geofizikai (HESZ és VESZ) méréssel.
A Bányakapitányság a kutatási időszakot 1 évvel meghosszabbította, így a VBK/3567-8/2011.
számú MÜT határozat 2013. január 2-ig volt hatályos.
Bányavállalkozó a Bányakapitányság adatszolgáltatásos ellenőrzése alapján tett 2013. január
23-án érkezett nyilatkozata szerint a VBK/3567-8/2011. számú határozattal jóváhagyott
kutatási műszaki üzemi terv hatálya alatt pénzügyi okok miatt nem végzett kutatási
tevékenységet.
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Az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 22. § (9) bekezdése alapján, ha a bányavállalkozó a
jóváhagyott műszaki üzemi tervben meghatározott kutatási feladatai időarányos részét neki
felróható okból nem hajtotta végre, az adományozott kutatási jogot a bányafelügyelet
visszavonja.
A Bányakapitányság hivatalból eljárást indított, melyről értesítette Bányavállalkozót a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. §
(3) és (5) bekezdése alapján, egyben nyilatkozattételre szólította fel.
A Bányavállalkozó nyilatkozatában ismételten a kedvezőtlen gazdasági helyzetére
hivatkozott.
A Bányakapitányság Bányavállalkozó gazdasági helyzetével kapcsolatos indokolását nem
fogadta el, mert Bányavállalkozó már a kutatási MÜT módosítás engedélyezési eljárásának
időszakában is veszteséges volt (a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvános
elektronikus beszámolója alapján). A MÜT módosítási tervdokumentációban többlet
feladatokat vállalt annak ellenére, hogy tisztában kellett lennie azzal, hogy forrásai esetleg
korlátozottak.
A Bányakapitányság a fentiek alapján Bányavállalkozónak adományozott kutatási jogot a Bt.
22. § (9) bekezdése alapján visszavonta.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1)
bekezdése állapítja meg. A fellebbezési illeték mértékét az Itv. 29. § (2) bekezdése határozza
meg.
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. február 12.

dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapja:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Irattár.
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