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HATÁROZAT
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet), az Észak-Térkő Bányászati és Kereskedelmi Kft. kérelmére,
hozzájárul
a MAPIFKŐ Ipari Kőtermékeket Termelő, Gyártó és Forgalmazó Kft. „f.a.” (székhelye: 3175
Nagylóc, külterület 0121/2. hrsz., cégjegyzékszáma: 12-09-005371, továbbiakban: Átadó; képviseli:
NOVENT Felszámoló és Gazdasági Szaktanácsadó Kft., székhely: 3100 Salgótarján, Kun u. 2., Balázs
Miklós felszámolóbiztos) jogosultságában álló
"Nagylóc I. - andezit"
védnevű bányatelek
bányászati jogának
az Észak-Térkő Bányászati és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 3170 Szécsény, Mikszáth út 1.,
cégjegyzékszáma: 12-09-005778, a továbbiakban: Átvevő) javára történő
átruházásához,
az alábbi feltételekkel:
1. E határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásáig 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 Bányafelügyelet a bányászati tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének fedezetére
xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosítékról rendelkezik, amelyet az átvevő jelzálogjog formájában ajánlott
fel. A zálogjogi szerződést jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül be kell
nyújtani a Bányafelügyelethez.
4. Átvevő a bányászati jog átruházási hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelte a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Bt.) végrehajtása tárgyában kiadott 203/1998. ( XII. 19.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt ásványvagyon elszámolást,
valamint a kiegészített bányaművelési térképet.
Jelen elsőfokú eljárás költségeit az átvevő viseli.
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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak
címzett, a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés esetén
10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (40.000,- Ft) kell befizetni.
A befizetésen „A110” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS
A Bányafelügyeletre az Átvevő 2015. július 31-én kérelmet nyújtott be a MAPIFKŐ Ipari Kőtermékeket
Termelő, Gyártó és Forgalmazó Kft. „f.a.” (3175 Nagylóc, külterület 0121/2. hrsz.) bányászati
jogosultságban álló „Nagylóc I. - andezit” védnevű bányatelek bányászati jog átruházása céljából.
Az átvevő kérelméhez mellékelte:
- a bányászati jog átruházására vonatkozó megállapodást
- az átvevő egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát
- az átadás-átvételi állapotnak megfelelő bányaművelési térképet
- Az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást
- igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését
az átadó MAPIFKŐ Ipari Kőtermékeket Termelő, Gyártó és Forgalmazó Kft. „f.a.”
- a rendelkező részben megjelölt, „Nagylóc I. - andezit” védnevű bányatelekben
megnyilvánuló bányászati jogot a Miskolci Bányakapitányság 5331/2000. számú,
bányászati jogot átruházó határozatával szerezte meg.
- a 2015. március 6-án kelt „MEGÁLLAPODÁS bányászati jog átruházásáról” elnevezésű
dokumentumban Balázs Miklós felszámolóbiztos, az átadó képviseletében jogtanácsos
előtt nyilatkozott a bányászati jog átadásának szándékáról,
az átvevő Észak-Térkő Bányászati és Kereskedelmi Kft.
- a 2015. március 6-án kelt „MEGÁLLAPODÁS bányászati jog átruházásáról” elnevezésű
dokumentumban jogtanácsos előtt nyilatkozott a bányászati jog átvételének
szándékáról, továbbá arról, hogy a bányászati jogosultsággal összefüggésben az
átadót terhelő valamennyi kötelezettséget átvállalja,
- jogtanácsos előtt, a „MEGÁLLAPODÁS bányászati jog átruházásáról” elnevezésű
dokumentumban nyilatkozott arról, hogy a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi
feltételeket, szakmai és egyéb követelményeket teljesíti.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész 3. pontjában a Bt. 41. § (7) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról
szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 25. § (6) bekezdés a) pontja alapján a bányászati
tevékenységből eredő kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére biztosíték adásáról határozott,
amelyet az átvevő jelzálogjog formájában kíván teljesíteni.
A fentiek alapján a bányászati jog átruházásához történő bányafelügyeleti hatósági hozzájárulásnak
akadálya nem volt.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész szerint döntött, mert az átvevő által benyújtott kérelem és annak
mellékletei – a hiánypótlási felhívások teljesítését követően - kielégítették a Vhr. 3. § (2) bekezdésében
foglaltakat.
Ezen határozat nem mentesíti az átvevőt egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése
alól.
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Az átvevő a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. §-ban előírt eljárási díj
befizetését a 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerint igazolta.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1)
bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005.
(VII. 7.) GKM rendelet írja elő.
Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés
nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A
döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Ket. 71. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 72. § (1) figyelembevételével adta ki, illetékessége a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1.
mellékletén alapul.
Budapest, 2015. augusztus 31.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány
A Bányafelügyelet döntését postai kézbesítés útján, tértivevénnyel az alábbiakkal közli:
1. Észak-Térkő Bányászati és Kereskedelmi Kft. 3170 Szécsény, Mikszáth út 1.
2. MAPIFKŐ Kft. „f.a.” Balázs Miklós felszámolóbiztos útján 3100 Salgótarján, Kun u.2.
3. Irattár
Jogerőre emelkedés után:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
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