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Tárgy: A „Pötréte II. - tőzeg” védnevű bányatelken alapuló bányászati jog átruházása, a
Gombatakaró Kft. (2045 Törökbálint, Nyírfa u. 9.), mint átvevő kérelmére

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban: Bk.) a Gombatakaró Kft. (székhely: 2045
Törökbálint, Nyírfa u. 9.) (továbbiakban: Átvevő) kérelmére felülvizsgálta a Veszprémi KBF
1353-11/1979. számú határozatával megállapított, és a Veszprémi Bányakapitányság
522/1994. számú határozatával bővített „Pötréte II. - tőzeg” védnevű bányatelken alapuló
bányászati jog átruházásához összeállított dokumentációt.
A Bk. a felülvizsgálat alapján a bányatelken a „Terrakontroll Kft. (székhely: 2045
Törökbálint, Nyírfa u. 9.) (továbbiakban: Átadó) által gyakorolt bányászati jog Átvevő
részére történő átruházásához a következő megállapítások és feltételek mellett

hozzájárul.
1.

Az átruházás tárgyát képező „Pötréte II. - tőzeg” védnevű bányatelek határvonal
töréspontjainak koordinátái:
Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV)
A
A bányatelek sarokpontjainak Tengerszint
bányatelek
koordinátái (EOV)
feletti
sarokpontjai
magasság
Y (m)
X (m)
Z (mBf.)
1
488626,38
147312,44
143,5
2
488281,38
149701,19
143,1
3
488358,38
149725,19
143,1
4
488382,38
149803,17
143,1
5
488520,38
149815,17
143,1
6
488521,38
149797,17
143,2
7
488670,34
149828,17
143,2
8
488963,34
148440,33
143,3
9
489142,31
148457,34
143,3

2
10
11
12
13
14
15

489169,31
489181,31
489173,31
489171,34
488708,38
488623,38

148093,38
147400,45
147377,45
146763,52
146705,52
147290,45

144,0
144,2
144,1
144,8
143,6
144,0

Fedőlapja: + 146,0 mBf
Alaplapja: + 139,5 mBf
Területe:
1,6 km2
A bányatelek elhelyezkedése: Pötréte község külterületén a 042, 043, 061, 062, 068, 073,
074, 075, 076, 077 hrsz.-ú ingatlanokon.
2.

Az Átvevő által benyújtott, Átadó és Átvevő között létrejött, dr. Palánki Gábor ügyvéd
(8901 Zalaegerszeg, Pf. 367) által ellenjegyzett „SZERZŐDÉS hatósági engedély alapján
gyakorolt (nem koncesszióval szerzett) bányászati jog átruházására” tárgyú
dokumentáció mellékletét képezik a következőkben felsorolt iratok:
- Banki igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről
- A bánya szerződéskötés idején fennálló állapotát tanúsító, hites bányamérő által
készített és ellenjegyzett bányatérkép a bányatelek területéről
- Az Átvevő egy hónapnál nem régebbi cégkivonata
- Az Átvevő nyilatkozata arról, hogy a korábban az Átadót terhelő tájrendezési,
bányabezárási, környezet- és természetvédelmi kötelezettségeket teljesíti; valamint
arról, hogy a Terrakontroll Kft. részéről az MBFH felé fennálló bírság fizetési
kötelezettséget teljes egészében átvállalja

3.

Az átruházásra kerülő bányatelekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek
vonatkozásában az Átadó részére korábban kiadott hatósági engedélyek érvényesek. A
bányászati jog átruházását jóváhagyó jelen határozat jogerőre emelkedésének és
végrehajthatóvá válásának napján jön létre a jogátruházásra vonatkozó szerződés, amely
naptól a bányászati tevékenységgel kapcsolatos jogok és az abból eredő kötelezettségek
az Átvevőt illetik meg, illetve terhelik.
Az Átvevő a bányászati tevékenység végzésével összefüggő, alábbiakban felsorolt
határozatokat vette át az Átadótól:


Veszprémi KBF 1353-11/1979. számú határozatával megállapított, és Veszprémi
Bányakapitányság 522/1994. számú határozatával bővített „Pötréte II. – tőzeg”
védnevű bányatelek és dokumentációja,



649-3/1994. VBK számú, „bányászati jog átruházása” tárgyú határozat,



634-2/9/2006. számú, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség által kiadott környezetvédelmi engedély,



2267/1998/3. PBK számú határozattal jóváhagyott Tájrendezési terv,



11626/1/2002. I. számú, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott
vízjogi üzemeltetési engedély módosítása,



11005/6/2006. PBK számú, „bányászati jog átruházása” tárgyú határozat



7781/6/2006. PBK számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv,



PBK/3268-6/2012 PBK számú, „szabálytalan bányászati tevékenység” tárgyú
határozat
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4.



PBK/3268-8/2012 PBK számú, „bírság részletfizetésének engedélyezése” tárgyú
határozat,



PBK/1380-26/2012 PBK számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv.

Az Átvevő a bányászati jog átruházását jóváhagyó jelen határozat jogerőre emelkedését
követően, a tárgyi bányatelek 2013.01.01-i állapota szerinti ásványvagyon felett
rendelkezik.
A bányatelek ásványvagyona az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet (az ásványi
nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról) 1.a. mellékletében foglaltak szerint: 1300 kódszámú „tőzeg
– lápföld - lápimész” csoportba tartozó ásványi nyersanyag.
Ásványvagyon
Földtani (műrevaló)
Pillérben lekötött
Kitermelhető ipari

VegyesTőzeg
(1300)
(m3 )
xxxx
xxxx
xxxx

5.

A Bk. elfogadja az Átvevő nyilatkozatát arról, hogy az Átadót terhelő valamennyi
bányászati tevékenységgel összefüggő kötelezettséget (tájrendezési, bányabezárási,
környezet- és természetvédelmi) az Átvevő átveszi és átvállalja. Az eljárás során a
bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló bányavállalkozói ajánlatot,
xxxx Ft, azaz xxxx forint összegű óvadékot a Bk. elfogadja. Felhívja az Átvevő
figyelmét, hogy műszaki üzemi terv kérelem benyújtásánál, illetve az évenkénti
felülvizsgálat során, minden évben ki kell térni a bányakárok és tájrendezési
kötelezettségek fedezetére adott biztosíték nagyságának, megfelelőségének ismertetésére.
Az óvadéki szerződést a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell
megküldeni a Bk.-hoz.
A Bk. felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, amennyiben az óvadéki szerződést nem
küldi meg az előírt határidőre, a Bk. a műszaki üzemi terv végrehajtását felfüggeszti.

6.

A Bk. elfogadja a „Pötréte II. – tőzeg” bányatelek vonatkozásában az Átvevő
nyilatkozatát, hogy dr. Márk Erika kijelölt bányaüzemi felelős műszaki vezető
változatlanul ellátja a faladatot.
Felhívja a figyelmet arra, hogy Szirányi Zoltán bányaüzemi felelős műszaki vezetői
kijelöléséhez a bejelentést a Bk. felé a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe
vételével kell megtenni, a kitermelés megkezdése előtt legalább 15 nappal.

7. A bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettség az Átvevőt jelen határozat jogerőre
emelkedését követően terheli. Bányajáradék önbevallást akkor is kell tenni, ha az adott
időszakban bányajáradék fizetési kötelezettség nem keletkezett.
8.

Az átruházási eljárás során az Átadó által megépített létesítmény nem került átadásra,
átruházásra. A bányatelek területén nincs olyan létesítmény (épület) és gépi berendezés,
melynek tulajdonlásával, ill. használatával kapcsolatban elszámolási kötelezettség állna
fenn az Átadó és Átvevő között. Az átruházásra kerülő bányászati jogot nem terheli más
jog.

9.

A bányászati tevékenység megkezdését megelőző 15 napon belül az Átvevő köteles
bejelenteni a Bk.-ra az alvállalkozó (más vállalkozó) igénybevételét. A bejelentésnek a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 21. § (7) bekezdésben leírtakat
kell tartalmaznia.
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10. A Bk. a bányászati jog átruházásából eredő változásokat az átruházást jóváhagyó
határozat jogerőre emelkedését követően a nyilvántartásaiban átvezeti.
Jelen határozat 1-9. pontjában előírtak végrehajtásáért felelős:
Gombatakaró Kft., mint Átvevő.
A Bk. felhívja az Átvevő figyelmét, hogy jelen határozatban előírtak végrehajtásának
elmaradása esetén a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki, amennyiben a teljesítés
elmaradása a kötelezettnek felróható.
A Bk. továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bányavállalkozó a bányászati
tevékenységét a jóváhagyott műszaki üzemi tervben foglaltaktól eltérően, ill. a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) III. részében előírt szabályok megszegésével,
illetőleg a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési,
önbevallási kötelezettségét hibásan, késedelmesen, vagy elmulasztva gyakorolja, a Bk. az így
szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, ill. a
Bányavállalkozót első esetben 10.000.000.- Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja. A bírság
ismételten is kiszabható.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első
fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 40. 000.- Ft.
A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint
kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000
számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás
jogcímét, ill. A110 számú kódszámát.

INDOKOLÁS
A Bk. a Gombatakaró Kft. – 2013. február 4-én benyújtott PBK/268-1/2013 Bk.-i sz.
kérelmére felülvizsgálta a „Pötréte II. - tőzeg” védnevű bányatelken alapuló bányászati jog
átruházásához összeállított dokumentációt.
A Bk. megállapította, hogy a kérelmező felügyeleti díj fizetésre nem kötelezett, az eljárás
igazgatási szolgáltatási díját megfizette. A Bk. VI1313-00017 számon számviteli bizonylatot
állított ki, amelyet a jelen eljárásban megküldött az Átvevő részére.
Az eljárás során a Bk. megállapította, hogy:
-

a „Pötréte II. - tőzeg” védnevű bányatelek jogosítottja a „Terrakontroll Kft. (2045
Törökbálint, Nyírfa u. 9.), a Gombatakaró Kft. nem bányavállalkozó,

-

a jelen határozat kiadásának napján az Átadónak és Átvevőnek bányajáradék,
felügyeleti díj, térítési díj, illetve bírság tartozása nincs, így a bányászati jog az 1993.
évi XLVIII. tv. 6. § (3) szerint, a bányafelügyelet hozzájárulásával, átruházható.

A Bk. az engedélyezési eljárás során a kérelem és a kérelemhez megküldött dokumentáció
alapján megállapította, hogy a dokumentáció tartalmazza:
-

az Átadó és Átvevő között a bányászati jog átruházása ügyében létrejött, ügyvéd által
ellenjegyzett megállapodást,
az Átvevő nyilatkozatát, hogy az Átadót terhelő bányászati tevékenységgel összefüggő
tájrendezési, bányabezárási, környezet- és természetvédelmi kötelezettséget az Átvevő
átveszi és átvállalja,
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-

az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségi kimutatását,
az Átvevő egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
az átadásra kerülő hatósági engedélyekre történő utalást (iratleltár),
a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékra
vonatkozó ajánlatot (bankgarancia) és annak módosítását (óvadék),
a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb
követelmények teljesítésére irányuló kötelezettségvállalást,
az Átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő más jogokról,
az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet.

Az Átvevő – cégjegyzékszáma: 13-09-142427 - 2013. január 25. napján hatályos Cégkivonata
9/5. szám alatt tartalmazza a „Tőzegkitermelés” tevékenységet.
A dokumentációban leírtak alapján az Átadó által megépített létesítmények tulajdonjogának
és használati jogának rendezésére nincs szükség, mivel létesítmények a bánya területén
nincsenek.
A Bk. előzőek figyelembevételével megállapította, hogy az Átvevő kérelme kielégítette a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 6. § (1)-(3) bekezdés valamint a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 1/C. § által előírt
rendelkezéseket.
A rendelkező rész 1., 2. és 3. pontjában foglaltakat a bányászati tevékenységet engedélyező és
azzal kapcsolatos, jelenleg érvényben lévő határozatokban foglaltak érvényességére való
tekintettel állapította meg a Bk. A bányászati jog átruházásának hatályára vonatkozóan a Bt.
6. § (2) bekezdés tartalmaz rendelkezést.
A 4. pontban foglaltakat a Vhr. 3. § (2) c) pontja, az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet,
valamint a bányászati jog átruházására irányuló kérelem mellékleteként beterjesztett
ásványvagyon kimutatás alapján állapította meg a Bk.
Az 5. pontban foglaltakat a Bk. a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése,
valamint a Bt. 41. § (7) bekezdése alapján azért fogadta el, mert a bányavállalkozót terhelő
kötelezettségek teljesítésére tett, költségtervvel alátámasztott, óvadékként elhelyezni kívánt
biztosíték nem kevesebb az Átadó által korábban erre a célra elhelyezett összeg nagyságánál.
A 6. pontban foglaltakat a Bt. 28. § (2) bekezdés alapján a Vhr. 3. § (2) bekezdés f) pontjában
leírtak teljesülése érdekében rendelkezett a Bk., miután megvizsgálta az alkalmazás feltételeit.
A 7. pont szerintieket a Vhr. 4. § (4) és az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdésben
leírtakra hivatkozással tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.
A 8. pont szerintieket a Vhr. 3. § (2) g), h) pontok alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a
Bk.
A 9. pontban a Vhr. 21. § (5), (7) bekezdésekben leírtak alapján rendelte el a Bk.
A 10. pontban leírtakat a Bt. 26/B. § (3) bekezdésben megfogalmazott nyilvántartás-vezetési
feladatkörének figyelembe vételével rögzítette a Bk.
A Bk. továbbiakban felhívja arra a figyelmet, hogy bányászati tevékenység csak az
ingatlantulajdonos hozzájárulásával végezhető.
A Bk. az előzőek figyelembevételével, az Átadó és az Átvevő között létrejött szerződés
szerint, az Átvevő kérelmére a Bt. 6. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva
hozzájárult a bányászati jog átruházásához.
A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A Ket. 33. § (1) bekezdés alapján a
kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezés napjától - 2013. 02. 04-től -
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számított 30 napon belül kell meghozni a határozatot. A tárgyi ügyben az ügyintézési
határidő: 2013. március 6.
Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 61. § (1) bekezdés figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a
Bk.
A bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3), (6)
bekezdésekben és a Vhr. 25. § (1) bekezdésben leírtak figyelembe vételével tartotta
szükségesnek rögzíteni a Bk.
A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 72. § (1) da), (2) és 98. § (3) bek. és a 99. §, 102. §-okban
előírtak figyelembe vételével adott tájékoztatást a Bk.
A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.)
GKM rendelet 2. § alapján állapította meg.
A Bk. a Bt. 6. § (1) bekezdésben biztosított hatáskörében, a Vhr. 1/C. § és 3. § előírásaiban
leírtak figyelembe vételével, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdésben
meghatározott illetékességi területén eljárva járult hozzá a bányászati jog átruházásához.
Pécs, 2013. március 5.
dr. Riedl István
bányakapitány
Kapják:
1. Gombatakaró Kft. 2045 Törökbálint, Nyírfa u. 9. (melléklettel)
2. Terrakontroll Kft. 2045 Törökbálint, Nyírfa u. 9. (melléklet nélkül)
3. Irattár
A határozatot jogerőre emelkedést követően tájékoztatásul kapják (melléklet nélkül):
1. Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 8900
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
2. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nagykanizsai Körzeti Földhivatal, 8800
Nagykanizsa, Platán sor 2.
3. Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 8767 Felsőrajk, Kossuth Lajos u. 8.
4. Irattár
A határozatot jogerőre emelkedést követően kapják ügyfélkapun keresztül:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (melléklet nélkül)
A határozat jogerőre emelkedéséről tájékoztatást kap (záradékolt megállapodással
együtt):
1. Gombatakaró Kft. 2045 Törökbálint, Nyírfa u. 9.
2. Terrakontroll Kft. 2045 Törökbálint, Nyírfa u. 9.
A határozatot a jogerőre emelkedést követően kapja (elektronikus úton):
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf.: 95.

