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Tárgy: Hozzájárulás bányászati jog átruházásához. 

 

Jogerőssé vált: 2013. december 15-én 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban Bányakapitányság)   

 

h o z z á j á r u l 

 

Opris Sándor (xxxx) „Dunaharaszti község külterület” meg-nevezésű (Dunaharaszti 0120/22, 

0121, 0122/1-10, 0197, 0198, 0201/1, 0201/3-7, 0201/11-26, 0201/54-59 hrsz.) kutatási 

engedélyben megnyilvánuló bányászati jogának a WJN Faber Kavicsüzem Kft. (székhely: 

2330 Dunaharaszti, Dr. Posta Sándor u. 41. Cg. 13-09-166577) részére történő átruházásához 

az alábbiak szerint: 

 

1. A  kutatási terület sarokpont koordinátái: 

 

Töréspont 

száma 

EOV 

 Y (m) X (m) 

1 655 523,93 220 370,64 

2 655 720,90 220 212,75 

3 655 404,69 219 729,65 

4 655 544,34 219 628,88 

5 655 861,56 220 105,82 

6 656 724,86 219 405,74 

7 656 578,01 219 228,74 

8 656 378,33 218 895,68 

9 656 153,23 218 460,23 

10 655 052,62 219 655,89 
 

2. A bányászati jogosultsággal összefüggő valamennyi jog és kötelezettség, az azzal 

összefüggésben az átadót terhelő valamennyi – jogszabályban, szabványban, hatósági 

határozatban, előírt, illetve szerződésben vállalt – kötelezettség a bányászati jog átruházási 

megállapodás aláírásának napjáig visszamenőleg az átvevőt terheli.  
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3. Az átadó részére a bányászati jogosultsággal összefüggésben kiadott bányahatósági 

engedélyek, azok eredeti tartalmával és érvényességi idejével az átvevőre érvényesek.  

 

4. Az átvevő a bányászati tevékenységet a jogszabályokban előírt, és a megállapodásban   

átvállalt valamennyi kötelezettség betartása mellett végezheti. 

 

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

Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (12500,-

Ft), melyet 10032000-01417179-00000000 sz. számlára kell befizetni. A befizetésen az 

„A0121” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányságra az átvevő 2013. november 6-án kérelmet nyújtott be a ”Dunaharaszti 

külterület” kutatási engedélyben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához történő bánya-

felügyeleti hozzájárulás kiadására.  

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész szerint határozott, mert a dokumentáció kielégítette az 

1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.)  

3. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat, a következők szerint: 

 

 Az átadó 

- jogosítottja a Bányakapitányság BBK/1277-4/2013 számú határozatával megállapított 

kutatási engedélynek.  

- Az átvevővel közösen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett megállapodásban nyilatkozott a 

bányászati jog átadásának szándékáról. 

 

Az átvevő 

- Cg. 13-09-166577. számon bejegyzett tevékenységi körében a „kavics-, homok-, agyag-

bányászat” tevékenység szerepel. 

- Az átadóval közösen aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett megállapodásban nyilatkozott a 

bányászati jog átvételének szándékáról. 

 

Mivel az átadó a jelzett bányászati jog kizárólagos jogosítottja, és az átvevő a jogszabályban 

előírt feltételeknek megfelelt, a bányászati jog átruházásához történő bányafelügyeleti 

hatósági hozzájárulásnak nem volt akadálya.  

 

A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan a 

rendelkező rész 3. pontja szerint döntött. 

 

A bányavállalkozó az 57/2005. (VII.7.) GKM rendeletben meghatározott igazgatási 

szolgáltatási díjat befizette, az erről szóló bizonylatot megküldte a Bányakapitányságnak. 

 

A Bányakapitányság a Bt. 6. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében bírálta el a kérelmet. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. §-ában foglaltak alapján, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 2. §-ban megállapított illetékességgel adta ki. 
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A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Bányakapitányság a Ket. 98. § (1) 

bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezés esetén az 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetését és annak mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 

2-5. §-ok írják elő.  

 
 

Budapest, 2013. november 25. 

 

 

 

      Dr. Szabados Gábor  

      bányakapitány  

                                                                                           
Kapják:  

1. Címzett  

2. Opris Sándor, xxxx 

3. Jogerőre emelkedés után: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

4. Irattár 


