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HATÁROZAT 

A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) a LACI TEAM Kft. 

kérelmére  

h o z z á j á r u l  

 

az OTIRED Kft.  

(székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-953885) mint  

átadó 

a 

"Piliscsév I. - homok" 

védnevű bányatelek bányászati jogának 

az 

LACI TEAM Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 2366 Kakucs, Fecske u. 25., Cg. 13-09-152553) mint 

átvevő  

javára történő átruházásához a következőkkel: 

 

1. E határozat jogerőre emelkedéséig a bányászati jogosultsággal kapcsolatos minden jog 

és kötelezettség az átadót, majd azt követően az átadót terhelő valamennyi, 

jogszabályban, hatósági határozatban és vonatkozó szerződésben előírt kötelezettség 

az átvevőt terheli és őt illeti meg a bányászati jog.  

 

2. Az átadó részére a bányászati jogosultsággal összefüggésben kiadott bányahatósági 

engedélyek, azok eredeti tartalmával és érvényességi idejével az 1. pont szerint az 

átvevőre érvényesek. 

 

3. A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a 

bányakárok megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási 

kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan XXXXXXX Ft (azaz XXXXXXX forint) 

összegű, ügyvédi óvadéki letéti szerződés alapján elhelyezett biztosíték adásáról 

rendelkezik. Az óvadéki szerződés aláírását követő 5 napon belül átvevő köteles 

benyújtani a Bányakapitányságra a biztosítéki összeg befizetését igazoló bizonylatot. 

 

4. A bányászati jog átruházási hozzájárulás ügyében indult eljárás során az átvevő 

benyújtotta a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 

végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 3. § (2) bekezdés a-i) pontjaiban előírt mellékleteket. 
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Amennyiben az átvevő a 3. pontban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, a 

Bányakapitányság a Bt. 41. § (7) szerint jár el. 

 

A kérelem benyújtásakor tett nyilatkozatukban, az Átadó és az Átvevő a fellebbezési jogukról 

lemondtak. Fentiek alapján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (2) bekezdésének 

a) pontjában foglaltakra tekintettel jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  

A határozat, a közlés napján jogerőssé és végrehajthatóvá válik.  

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányság a Bt. 6. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a rendelkező 

rész szerint határozott, mert az átvevő által 2013. január 15-én benyújtott kérelem és annak 

mellékletei kielégítették a Vhr. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.  

 

A kérelmező LACI TEAM Kft. kérelméhez mellékelte:  

- a bányászati jog átruházására vonatkozó bányászati jogot átruházó 

megállapodást; 

- a „Megállapodás”- átadás-átvételi okiratban foglaltak alapján, a bányatelken az 

Átadó által megépített létesítmények nem találhatóak, így bányászati célú 

létesítmények építéséhez és üzembe helyezéséhez, valamint a használni 

tervezett gépek és berendezések használatához kiadott hatósági engedélyek 

átadás-átvételére nem kerül sor; 

- az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot; 

- a 2011/Bm/P nyilvántartási számú, 2012. január 01-i állapottal kiegészített 

bányaművelési térképet; 

- igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

 

az átadó OTIRED Kft.  

- a rendelkező részben megjelölt, „Nógrádsáp I. - kavics” védnevű 

bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot a Budapesti Bányakapitányság 

BBK/1577-7/2011. számú, bányászati jog átruházáshoz hozzájáruló 

határozatával szerezte meg.  

- nyilatkozatot tett, hogy a bányászati jog megszerzése óta eltelt időszakban, a 

bányaüzemben ásványi nyersanyag kitermelés nem történt, 

- a Budapesten, 2013. január 14-én kelt - „Megállapodás”- átadás-átvételi 

okiratban ügyvéd előtt nyilatkozott a bányászati jog átadásának szándékáról,  

 

az átvevő LACI TEAM Kft. 

- a Budapesten, 2013. január 14-én kelt - „Megállapodás”- átadás-átvételi 

okiratban ügyvéd előtt nyilatkozott a bányászati jog átvételének szándékáról, 

továbbá arról, hogy a bányászati jogosultsággal összefüggésben az átadót 

terhelő valamennyi kötelezettséget jelen határozat jogerőssé válásának 

napjától átvállalja, 

- a „Megállapodás”- átadás-átvételi okiratban foglaltak alapján, tudomással bír 

arról, hogy a bányatelek nem rendelkezik jóváhagyott műszaki üzemi tervvel, 

környezetvédelmi engedéllyel, illetve felelős műszaki vezetővel, 

- nyilatkozatott tett, hogy a kérelem benyújtásakor a területen a bányászati 

tevékenység szünetel, 
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- kérelmében nyilatkozott arról, hogy a tevékenység gyakorlására előírt 

jogszabályi feltételeket, szakmai és egyéb követelményeket teljesíti. 

 

A fentiek alapján a bányászati jog átruházásához történő bányafelügyeleti hatósági 

hozzájárulásnak akadálya nem volt.  

 

A Bányakapitányság a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok 

megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére 

szolgáló biztosítékra vonatkozóan a rendelkező rész 3. pontja szerint döntött. 

 

A tárgyi ügyben a Budapesti Bányakapitányság illetékességét a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet állapítja meg. A 

Bányakapitányság ezt a határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-a, valamint a 73/A. § 

(2) bekezdés a) pontja szerint adta ki.  

 

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj 

fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. melléklet „A” 

táblázat 11. pontja szerinti 80.000 Ft, bányászati jog átruházásához való hozzájárulás 

igazgatási szolgáltatási díját az átvevő megfizette. 

 

Budapest, 2013. február 15. 

 

 

 

      Dr. Szabados Gábor  

      bányakapitány  

  

                                                                                      

A Bányakapitányság a határozatot az alábbi ügyfelekkel postai kézbesítés útján közli – 

tértivevénnyel:  
1. Címzett 

2. OTIRED Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. 

3. Jogerőre emelkedés után: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

4. Irattár 

  


