MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
BBK/1383-8/2014.
Üi.: Kovács Lajos
Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály
Tel.: 373-1808
lajos_kovacs@mbfh.hu

Jogerőssé vált: 2014. június 2-án
Tárgy: bányászati jog átruházása

HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) Csömör Nagyközség
Önkormányzata kérelmére
hozzájárul
a Szilas Bánya Kft.
(székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság út 252., cégjegyzékszám: Cg.13-09-115088) mint
átadó
a
"Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag"
védnevű bányatelek bányászati jogának
a
Csömör Nagyközség Önkormányzata
(székhelye: 2141 Csömör, Szabadság utca 5.; adószám: 15730459-2-13; törzskönyvi
azonosító: 730457) 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 Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok megtérítésére, a
tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége teljesítésére
vonatkozóan xxxx Ft ( azaz xxxx forint) összegű, a Groupama Garancia Biztosító
részérő kiállított biztosítási kötvény rendelkezésre áll.
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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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságon 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezési eljárás igazgatási-szolgáltatási díja 40.000 Ft, melyet a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára kell
befizetni (a tárgy és az „A110” kódszám feltüntetésével).
A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díjának megfizetését a fellebbezés
benyújtásakor igazolni kell. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs
lehetőség. Jelen első fokú eljárás költségeit az átvevő viseli.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a Bt. 6. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a rendelkező
rész szerint határozott, mert az átvevő által 2014. május 20-án benyújtott kérelem és annak
mellékletei - a 2014. június 2-án teljesült hiánypótlás figyelembevételével - kielégítették a
Vhr. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A kérelmező Csömör Nagyközség Önkormányzata kérelméhez mellékelte:
- a bányászati jog átruházására vonatkozó bányászati jogot átruházó
megállapodást;
- a bányászati jogot átruházó megállapodás tartalmazza az átvevő nyilatkozatát a
bányászati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő
kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bányabezárási (mezőfelhagyási),
környezet- és természetvédelmi kötelezettségek átvállalásáról;
- a bányászati tevékenység végzésére vonatkozó vállalkozói szerződést;
- a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság részéről
kiállított Törzskönyvi kivonatot;
- a CS_V_BT_vegy_kev_ny.a.BM 2014/0518 nyilvántartási számú, 2014. május
18.-i állapotot feltüntető bányaművelési térképet;
- az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített
kimutatást;
- igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését
az átadó Szilas Bánya Kft.
- a rendelkező részben megjelölt, „Csömör V. - vegyes, kevert nyersanyag”
védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot a Bányakapitányság
BBK/3607/2/2007. számú, bányászati jog átruházáshoz hozzájáruló
határozatával szerezte meg;
- a Gödöllőn, 2014. május 19-én kelt -„Megállapodás” átadás-átvételi okiratban
ügyvéd előtt nyilatkozott a bányászati jog átadásának szándékáról,
az átvevő Csömör Nagyközség Önkormányzata
- a Gödöllőn, 2014. május 19-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,
- kérelmében nyilatkozott arról, hogy a tevékenység gyakorlására előírt
jogszabályi feltételeket, szakmai és egyéb követelményeket teljesíti.
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A átadónak és az átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása jelen határozat
kiadásának időpontjában nem állt fent.
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, figyelemmel az
átvevő nyilatkozatára, amelyben a BBK/1366/2014. számú MÜT eljárásban benyújtott
költségtervet elfogadja.
A tárgyi ügyben a Budapesti Bányakapitányság illetékességét a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése állapítja
meg. A Bányakapitányság határozatát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-a szerint
adta ki. A jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ket. 98. § (1) bekezdésén alapul. Az eljárási
költségekről szóló intézkedés a Ket. 153. §-ában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 67. § (3) bekezdésében előírtaknak felel meg. 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, 2014. június 2.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány

A Bányakapitányság a határozatot az alábbi ügyfelekkel postai kézbesítés útján közli –
tértivevénnyel:
1. Csömör Nagyközség Önkormányzata 2141 Csömör, Szabadság út 5.
2. Szilas Bánya Kft. 2144 Kerepes, Szabadság u. 252.
Jogerőre emelkedés után:
3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
4. Irattár.
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