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Balatonhenye I. díszítő mészkő
bányatelek törlése.

HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a VBK/2939/1997.
számú határozattal megállapított Balatonhenye I. díszítő mészkő védnevű bányatelket
törli a nyilvántartásából.
A törölt bányatelekkel érintett ingatlanok: Balatonhenye 089/8 hrsz.
A Bányafelügyelet a jogerős határozattal megkeresi az illetékes ingatlanügyi hatóságot a
bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett.
A határozat jogerős.
INDOKOLÁS
A Bányafelügyelet a VBK/2939/1997. számú, 1997. augusztus 12-én jogerőre emelkedett
határozatával állapította meg a Balatonhenye I. díszítő mészkő bányatelket.
A Bányafelügyelet VBK/260-2/2015. számú, 2015. április 17-én jogerőssé és végrehajthatóvá
vált határozatával törölte a KOLORKŐ Kft. (1031. Budapest, Rozgonyi Pál u. 14.
továbbiakban: Bányavállalkozó) bányászati jogát.
A Bányafelügyelet a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válását követően megkereste a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt a bányatelekben fennálló bányászati jog pályáztatásra
történő meghirdetése érdekében.
A törölt bányászati jog az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (7) bekezdése szerinti
pályáztatása eredménytelen volt.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy
1.

bányászattal összefüggő környezetkárosodás nem tapasztalható, tájrendezési kötelezettség
nem áll fenn, mivel a bánya jelenlegi állapota közel azonos (xxxx m3 mészkő kitermelés) a
bányatelek megállapítása kori állapotával,
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2.

A bányaudvar területén a 2001-óta szünetelő kitermelés következtében a gyepesedés
megtörtént, illeszkedve a végső hasznosítási célhoz, a további beavatkozás a már kialakult
állapotot csak rontaná.

A Bányafelügyelet a fentiek alapján a Bt. 26/B. § (5) bekezdése alapján törölte a bányatelket a
nyilvántartásából, figyelemmel a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12. § (6)
bekezdésére, mert a bányatelek területén a bányászattal összefüggő környezetkárosodás nem
tapasztalható, továbbá a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.
A bányatelek törlési eljárásban a 2004. évi CXL. tv. 15. § (1) bekezdés alapján ügyfél nem vesz
részt, mert a bányavállalkozó bányászati jogát jogerősen törölte már a Bányafelügyelet, ezért a
Bányavállalkozó nem lehet ügyfél. A bányatelek törlése a bányatelekkel fedett ingatlanok
tulajdonosának jogát, jogos érdekét nem érinti, mert a Bányafelügyelet nyilvántartását érintő
törlő határozat jogot vagy kötelezettséget nem állapít meg az ingatlantulajdonosok számára,
továbbá az ingatlantulajdonosok jogszabályon alapuló, jog által védendő érdekét a határozat
nem sérti.
A határozat jogereje az eljárásban érintett ügyfelek hiányán alapul (nincs fellebbezésre jogosult
ügyfél).
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006.
(XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Veszprém, 2016.augusztus 31.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedést követően).
2. Irattár.
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