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H A T Á R O Z A T  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a VBK/661/1997. számú határozattal 

megállapított „Nemeskocs I. – kavics” védnevű bányatelket 

törli a nyilvántartásából. 

A törölt bányatelekkel érintett ingatlanok: Nemeskocs 070/7, 071, 072/5 hrsz. 

A Bányafelügyelet a jogerős határozattal megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a 

bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett. 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél két példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A 

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

A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, 

tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- 

vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

I N D O K O L Á S  

A Bányafelügyelet a VBK/1335-4/2013. számú 2010. szeptember 19-én jogerőssé és 

végrehajthatóvá vált határozatával törölte a „Nemeskocs I. – kavics” védnevű bányatelekben 

megnyilvánuló bányászati jogot. 

A törölt bányászati jog az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (7) bekezdése szerinti 

pályáztatása eredménytelen volt. 

A bányatelekkel érintett területeken a tájrendezés nem fejeződött be. A tájrendezés befejezésére 

és helyreállításra nem áll rendelkezésre biztosíték. Bányavállalkozót, tekintettel arra, hogy 

jogutód nélkül megszűnt, nem lehet kötelezni a fennmaradó kötelezettségek teljesítésére a 

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet Vhr. 12/B. § (10) bekezdése alapján, ezért a tájrendezés 

bányafelügyelet általi elvégeztetése nem lehetséges.  
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A visszamaradt bányaterület nem veszélyes, biztonságellenes állapot nincs, talajmozgás nem 

várható, a visszamaradt rézsűk természetközeli állapot irányába mutató növényesedése 

megkezdődött, ezért a bányatelek törölhető a nyilvántartásból. 

A bányatelek nyilvántartásból történő törlése, és az ingatlanügyi hatóság megkeresése a Bt. 

26/B. § (5) bekezdésén, és a Vhr. 12. § (6) bekezdésén alapul. 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján 

biztosította. A fellebbezési illeték mértékét az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése határozza 

meg. 

A Bányafelügyelet 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 3. § (4) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

Veszprém, 2015. május 21. 

 
 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából 
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