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H A T Á R O Z A T  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (további-

akban: Bányafelügyelet) a DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft-nek (6060 Tiszakécske, Béke u. 

150., adószáma: 11426628-4-03, továbbiakban: Átvevő) a kérelmére a Pannon Ásvány Szolgáltató 

Kft. (6782 Mórahalom, IV. körzet 52., adószáma: 25714092-2-06, továbbiakban: Átadó) „Csabacsűd 

I.- homok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati 

jogának Átvevőre történő átruházásához 

 

hozzájárul 

 

a következők szerint: 

1./ A Bányafelügyelet a JN/HF/BO/852-6/2017. számú határozattal megállapított „Csabacsűd I.- ho-

mok, agyag, vegyes, kevert nyersanyag” védnevű bányatelek (Csabacsűd 0344/77-79, 0344/93-97, 

0344/114-115 hrsz.), valamint a JN/HF/BO/1044-11/2017. számú határozattal jóváhagyott, 2022. ápri-

lis 30-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi terv jogosítottjának Átvevőt tekinti. 

 

2./ Az átadás időpontjában a bánya műrevaló ásványvagyona: 

- - Megnevezése: csoport: Homok, alcsoport: Homok, kódja: 1453 

Földtani vagyona:                                           xxxx m3 

Pillérben lekötött vagyona:                             xxxx m3 

Kitermelhető vagyona:                                    xxxx m3 

- Megnevezése: csoport: Agyag, alcsoport: Képlékeny agyag -II, kódja: 1419 

Földtani vagyona:                                           xxxx m3 

Pillérben lekötött vagyona:                             xxxx m3 

Kitermelhető vagyona:                                   xxxx m3 
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- Megnevezése: csoport: Vegyes, kevert nyersanyagok, alcsoport: Kevert ásványi nyersanyag 

II., kódja: 2312 

Földtani vagyona:                                       xxxx m3 

Pillérben lekötött vagyona:                         xxxx m3 

Kitermelhető vagyona:                                xxxx m3 

 

3./ A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan az Átvevő 

által felajánlott xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosítéki összeget és a biztosíték módjára vonatkozó aján-

latát, amely óvadék (a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezve), elfogadja. A Bányavál-

lalkozó az óvadéki szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat jog-

erőre és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek megkülde-

ni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a bányá-

szati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

 

4./ Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igaz-

gatási szolgáltatási díja 40.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell 

megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai kész-

pénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó 

napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonyla-

ton a határozat iktatószámát és az A0430 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

Az Átvevő 2017. május 26-án benyújtott kérelmében kérte a „Csabacsűd I.- homok, agyag, vegyes, 

kevert nyersanyag” bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához a Bányafelügyelet 

hozzájárulását. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6. § (1)-(3) bekezdés és a Bt. végre-

hajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2) bekezdése alapján megvizsgálta és 

megállapította, hogy a kérelem megfelel a jogszabályban előírtaknak. 

 

A Bányafelügyelet a bányászati jog átruházásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, 

mert a kérelemhez az Átvevő mellékelte: 

- az Átvevő és az Átadó között 2017. május 17-én aláírt és a Szíjj és Czira Ügyvédi Iroda részéről 

Dr. Czira Szabolcs ügyvéd által ellenjegyzett szerződést, 

- az Átvevő és Átadó között létrejött szerződés tartalmazza, hogy a bányászati jogosultsággal együtt 

az azzal összefüggésben az átadót az átadás időpontjában terhelő valamennyi vonatkozó jogsza-

bályban, szabályzatban, hatósági engedélyben, határozatban, valamint szakhatósági állásfoglalás-

ban előírt kötelezettségeket az Átvevő átvállalja, 

- az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást, 

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

elfogadott biztosítékának értékénél, 
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- az Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bányászati jog részéről történő gyakorlásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja, felügyeleti feladatokat a bányában Toth Ferenc fele-

lős műszaki vezető (nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013.) és Toth Olga Sára felelős mű-

szaki vezető helyettes (nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013.) látják el, 

- a bányatelek területén nincsen az Átadó által megépített bányászati létesítmény, 

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

- az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet. 

 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az Átadónak és az Átvevőnek koncessziós díj, bányajáradék, 

felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására 

megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása nincs, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó 

kötelezettséget teljesítették. 

 

A Bányafelügyelet Átvevő által átvállalt bányakárok megtérítésére, a tájrendezési kötelezettség teljesí-

tésére szolgáló biztosítékot a rendelkező részben foglaltak szerint, a Vhr. 3. § (2) e) pont, valamint 25. 

§ (7) – (15) bekezdés alapján fogadta el. 

 

A Bt. 6. § (2) bekezdés alapján a bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a bányafelügyelet 

jelen határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján jön létre. 

 

A rendelkező rész 4. pontja az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének előírásán ala-

pul. 

 

Az Átvevő befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbe-

zési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. 

melléklete állapítja meg. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továb-

biakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Ren-

delet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. június 1. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 
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6. Irattár 


