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H A T Á R O Z A T  

A Szolnoki Bányakapitányság az O&GD Central Kft. (1051 Budapest, Lövőház utca 39. - továbbiakban: 
Átvevő), képviseletében eljáró dr. Szűcs Bálint ügyvéd kérelmére, „Örményes-I. – szénhidrogén” 
bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog a RAG Hungary Kft.-ról (1113 Budapest, Bocskai út 124-
136. D ép. - továbbiakban: Átadó) Átvevőre történő átruházásához  

h o z z á j á r u l  

az alábbiak szerint: 

1. A Bányakapitányság az SZBK-490/22/2010. iktatószámú határozattal megállapított „Örményes-I. – 

szénhidrogén” védnevű bányatelek jogosítottjának az Átvevőt tekinti. 

2. Az átadás időpontjában a bányatelek kitermelhető földgázvagyon: xxxx Mm3, ásványi nyersanyag 
kódja: 9020 (konvencionális eljárással termelt szénhidrogén földgáz. A bányatelken helyezkedik el 
a Pogo Örm-K-1, a Pogo Örm-K-3 és a Pogo Örm-K-5 jelű termelő minősítésű, illetve a Pogo Örm-
K-4 meddő minősítésű kút.   

3. Az Átvevő jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontját követően a bányászati tevékenység 
végzésére vonatkozó jogszabályokban, és hatósági határozatokban foglalt előírásokat és 
feltételeket köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani. 

4. Az Átadó részére a korábban kiadott SZBK/3585-5/2014. iktatószámú műszaki üzemi tervet 
jóváhagyó határozat és a benne foglalt előírások, feltételek és megállapított határidők szerint az 
Átvevőnek be kell tartani. 

5. A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan az 
Átvevő által felajánlott xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosítéki összeget és a biztosíték fajtájára 
vonatkozó ajánlatát, amely óvadék (pénzintézeti letéttel), elfogadja. A Bányavállalkozó az óvadéki 
szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat jogerőre és 
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. 
Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a 
bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

6. A Bányakapitányság a bányászati jog átruházásával kapcsolatos változást a határozat jogerőre 
emelkedése napján veszi nyilvántartásba. 

A határozat 
2015. március 31-től 

JOGERŐS! 
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 
címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A 
fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 40.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a 
fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a 
bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési 
bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A110 kódszámot is fel 
kell tüntetni. 

I N D O K O L Á S  

Az Átvevő képviseletében eljáró dr. Szűcs Bálint ügyvéd 2015.február 10-én benyújtott kérelmében 
kérte a „Örményes-I. – szénhidrogén” bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához a 
Bányakapitányság hozzájárulását. 

A Bányakapitányság a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6. § (1)-(3) bekezdés és a Bt. 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2) bekezdése alapján megvizsgálta 
és a bányászati jog átruházásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, mert a 
kérelemhez mellékelte: 

- az Átvevő és az Átadó között 2015. február 5-én aláírt, Dr. Szűcs Bálint ügyvéd által 
ellenjegyzett megállapodást, amely tartalmazza a létesítmények átruházásáról szóló 
megállapodást is 

- az Átvevő és Átadó között létrejött megállapodás tartalmazza, hogy a bányászati jogosultsággal 
együtt az azzal összefüggésben az átadót az átadás időpontjában terhelő valamennyi 
vonatkozó jogszabályban, szabályzatban, hatósági engedélyben, határozatban, valamint 
szakhatósági állásfoglalásban előírt kötelezettségeket az Átvevő átvállalja, 

- az Átvevő beszámolója a szakmai és műszaki alkalmasságról és az előző három éves szakmai 
tevékenységről, valamint az alkalmasságot igazoló nyilatkozatok (MBFH, Közép-Tisza-vidéki 
környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség nyilatkozata) 

- az Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bányászati jog részéről történő gyakorlásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja, 

- az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást, 

- az Átvevő biztosítékadására vonatkozó ajánlatát, melynek mértéke nem kisebb az Átadó 
korábban elfogadott biztosítékának értékénél, 

- az Átvevő és Átadó között létrejött megállapodás tartalmazza, hogy a bányászati jog 
tehermentes, 

- az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet. 

A Bányakapitányság megállapította, hogy sem Átadónak, sem Átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, 
térítési díj vagy bírság tartozása nem áll fenn. 

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a bányászati tevékenység végzéséhez műszaki üzemi 
tervet kell benyújtson az Átvevő, továbbá minden jóváhagyásra benyújtott termelési-, műszaki üzemi 
tervhez, felszámolási (tájrendezési) költségtervet kell mellékelni. Ennek elmaradása esetén a 
Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

A Bt. 6. § (2) bekezdés alapján a bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a 
bányafelügyelet jelen határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján jön létre. 

Az Átvevő befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 
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A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A 
fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése 
és 2. melléklete állapítja meg. 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § 
(2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. 
rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

Szolnok, 2015. március 23. 

dr. Palicz András 
bányakapitány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 
1. Címzett  
2. O&GD Central Kft. 1051 Budapest, Lövőház utca 39. 
3. RAG Hungary Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 124-136. D ép. 
4. Irattár 
 
Jogerőre emelkedés után kapja: 
5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 


