MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

VBK/70-2/2014.
ügyintéző: Horváth Attila
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Tárgy: „Csempeszkopács I. – kavics” bányatelek bányászati jogának törlése
Steco – Projekt Kft.
9700 Szombathely
Nagyszombat tér 2.
Jogerőssé vált: 2014. március 17-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban Bányakapitányság) a Steco – Projekt Kft.
(9700 Szombathely Nagyszombat tér 2., továbbiakban Bányavállalkozó) jogosultságában lévő
„Csempeszkopács 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/3118/2001. számú
határozattal megállapította a tárgyi bányatelket.
A Bányakapitányság VBK/1334-2/2013. számú jogerős határozatában (a bánya 6 évet
meghaladó szüneteltetésére tekintettel) kötelezte Bányavállalkozó jogelődjét a bánya
bezárására és a tájrendezés elvégzésére, figyelmeztetve egyben a nem teljesítés esetén
alkalmazható jogkövetkezményre (bányászati jog törlése).
A Bányakapitányság ezt követően VBK/1793-3/2013. számú határozatával hozzájárult a
bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog Bányavállalkozóra történő átruházásához.
Bányavállalkozó ezután a jogelődjétől átvállalt kötelezettség alapján bányabezárási műszaki
üzemi tervet nyújtott be a Bányakapitányságra. A kérelmet a Bányakapitányság VBK/23678/2013. számú határozatával elutasította. A határozat 2013.12.27-én jogerőssé vált.
Bányavállalkozó ezután újabb kérelmet nem nyújtott be a bánya bezárása tekintetében.
A Bányakapitányság a fentiek miatt VBK/70-1/2014. számú végzésével megindította a
bányászati jog törlése iránti eljárást. A Bányakapitányság az eljárást megindító végzésben
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tájékoztatta Bányavállalkozót, hogy 15 napos határidőn belül lehetősége van újabb
bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem benyújtására.
Bányavállalkozó a végzést a tértivevény tanúsága szerint 2014.02.04-én vette át. A végzésben
megszabott határidő 2014.02.19-én letelt. Bányavállalkozó a megadott határidőig, de a
döntéshozatalig sem tett nyilatkozatot, illetve új bányabezárási műszaki üzemi terv
jóváhagyása iránti kérelmet nem nyújtott be. Bányavállalkozó erre tekintettel a VBK/13342/2013. számú határozatban előírt kötelezést nem teljesítette.
1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 30. § (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 megkezdésének feltétele a bányabezárási műszaki üzemi terv
jóváhagyása iránti kérelem benyújtása, illetve jóváhagyása).
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, 2014. február 24.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

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