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H A T Á R O Z A T  
 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a BET-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, 

Keselyűsi út 120, a továbbiakban: BET-BAU Kft.) Bányavállalkozó által 2016. július 07-én előterjesztett 

kérelemre, a Tolna megyei Madocsa település közigazgatási területét érintő „Madocsa – homok, kavics” 

elnevezésű területre vonatkozó bányászati (kutatási) jog átruházásához – a kutatási terület egészére 

vonatkozóan – az alábbi megállapításokkal és feltételekkel 

 

 

hozzá já ru l :  
 

 

1. Az Átadó részére korábban kiadott hatósági engedélyek érvényesek, azokat a bennük meghatározott 

előírások, feltételek és megállapított határidők szerint az Átvevőnek be kell tartania. 

 

2. Az Átadó az alábbi hatósági engedélyeket és dokumentumokat adja át az Átvevő részére: 

 

2.1. A 2015. február 11-én jogerőre emelkedett PBK/2914-4/2014 iktatószámú határozatban egységes 

országos vetületi (EOV) rendszerben megadott koordinátákkal körülhatárolt, egy blokkból álló, a 

Tolna megyei Madocsa település közigazgatási területét érintő, „Madocsa – homok, kavics” 

elnevezésű területre vonatkozó kutatási engedélyt és a bányahatóság záradékával ellátott 

dokumentációt. 

 

2.2. A kutatási jogadomány alapján elkészített, a Pécsi Bányakapitányság záradékával ellátott kutatási 

műszaki tervet, valamint a PBK/1821-29/2015 iktatószámú, 2015. december 31-én jogerőre 

emelkedett, kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatot. 

 

2. A kutatás érvényességi idejének lejárta: 2016. december 31. Terepi kutatási tevékenység ezen 

időponton túl nem folytatható. 

Jogerőre emelkedett: 
2016. augusztus 07-én 
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3. A Bányafelügyelet elfogadja az Átadó és Átvevő között létrejött, dr. Zengődi Roland ügyvéd (6500 Baja, 

Táncsics Mihály utca 16.) által ellenjegyzett megállapodást, amely tartalmazza az Átvevőnek, a fenti 

engedélyekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljes körű és visszavonhatatlan átvállalásáról tett 

nyilatkozatát. 

 

4. A bányafelügyelet elfogadja a BET-BAU Kft. által felajánlott, a kutatási műszaki üzemi terv szerinti 

tevékenység során várható károk rendezésére szolgáló xxxx,- Ft, azaz xxxx forint óvadékot, amelyet 

Átvevő, az aláírt óvadéki szerződés kézhezvételét követő 5 napon belül köteles befizetni a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Államkincstárnál vezetett 10024003-00299585-20000002 számú letéti 

számlájára és az átutalás megtörténtét igazoló banki igazolást megküldeni a Bányafelügyelet részére. 

 

5. A bányászati jog átruházásának időpontja: a jelen határozat jogerőre emelkedésének napja. A 

határozat jogerőre emelkedéséig a bányászati jog az Átadót illeti meg. 

 

6. A Bányafelügyelet a bányászati jog átruházásával kapcsolatos változást a határozat jogerőre 

emelkedése napján veszi nyilvántartásba. 

 

7. A Bányafelügyelet által 2016. július 13-án PBK/1523-5/2016 iktatószám alatt kibocsátott függő hatályú 

döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy a 

hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta meg. 

 

 

 A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van 

helye. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 

12.500,- Ft. 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A szekszárdi székhelyű BET-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (mint Átvevő) 2016. július 07-én 

kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztályánál. A kérelem a PALM-FOOD Kft. (1074 Budapest, Munkás u. 11. fszt.5. mint 

Átadó) Bányavállalkozó „Madocsa – homok, kavics” elnevezésű területre vonatkozó PBK/2914-4/2014 

iktatószámú kutatási engedélyen, valamint a kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó PBK/1821-29/2015 

iktatószámú határozaton alapuló bányászati (kutatási) jogának a BET-BAU Kft. részére történő 

átruházásához való hozzájárulásra irányult. 

 

 A kérelem és mellékleteinek felülvizsgálatát követően a Bányafelügyelet megállapította, hogy ahhoz 

nem mellékelték a Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM 

rendelet által előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot, ezért az eljáró hatóság a 

2016. július 08-án kelt PBK/1523-2/2016 iktatószámú végzéssel felhívta a BET-BAU Kft-t a díj megfizetésére 

és annak igazolására. A díj megfizetését a kérelmező 2016. július 15-én igazolta. 
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 A BET-BAU Kft. által 6 példányban a kérelemhez mellékelt – aláírt és dr. Zengődi Roland ügyvéd által 

ellenjegyzett – óvadéki szerződést a Bányafelügyelet 2016. július 12-én, a PBK/1523-3/2016 iktatószámú 

feljegyzéshez mellékelve továbbította a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízotthoz, 

kérve annak aláírását. 

 

 A Bányafelügyelet a 2016. július 08-án kelt PBK/1523-4/2016 iktatószámú végzéssel belföldi jogsegély 

kérelemmel kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH). Az MBFH által 

2016. július 14-én megküldött MBFH/2227-2/2016. iktatószámú végzésben foglaltak alapján az eljáró 

hatóság megállapította, hogy a kérelmező BET-BAU Kft-nek bányajáradék, koncessziós- és felügyeleti díj, 

vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére az ásványi nyersanyag-kutatási jog átruházásához való 

hozzájárulásnak akadálya nincs. 

 

 Ezt követően a Bányafelügyelet megállapította, hogy az Átvevő által a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 6. § (1) bekezdése szerint benyújtott bányászati jog átruházása iránti 

kérelem tartalmazza a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi mellékleteket: 

 

 a PALM-FOOD Kft. és a BET-BAU Kft. között létrejött, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt 

megállapodást a bányászati (kutatási) jog átruházásáról; 

 a BET-BAU Kft. – dr. Zengődi Roland ügyvéd által ellenjegyzett – nyilatkozatát a bányászati joggal 

és tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek, különösen a tájrendezési, 

bányabezárási (mezőfelhagyási), környezet- és természetvédelmi kötelezettségek átvállalásáról; 

 az Átvevő ajánlatát a tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló 

bányászati biztosíték mértékére és a biztosítékadás módjára; 

 az Átvevőt képviselő ügyvezető által aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett óvadéki szerződést 6 

példányban; 

 az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő jogokról; 

 

 A rendelkezésre álló nyilvántartásokból megállapítást nyert, hogy a BET-BAU Kft. kutatási 

jogosultságában álló összes blokkok száma a kérelemmel együtt sem lépi túl a Vhr. 7. § (1) bekezdésében 

megszabott, nyersanyagonkénti 8 blokkos határt. 

 

 A kérelmező a bányahatósági eljárás lefolytatásához előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, az 

eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő – figyelemmel a 

hiánypótlás teljesítésének időpontjára – 2016. augusztus 04. 

 

 Az eljáró hatóság 2016. július 13-án, a Ket. 71/A. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Bt. 43/B. § (1a) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, PBK/1523-5/2016 iktatószám alatt, függő hatályú végzést bocsátott 

ki, amelynek rendelkezéseihez csak akkor kapcsolódtak volna joghatások, amennyiben a tárgyi ügyben a 

Bányafelügyelet 2016. szeptember 07-éig érdemben nem döntött volna, vagy az eljárást nem szüntette 

volna meg. 

 

 A kérelemre indult eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya a Bt. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben és Vhr. 3. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 5. § (1) bekezdésében, a Bt. 22. § (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. 

§-aiban megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
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 A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1. 

mellékletében foglaltakon alapul. 

 

 A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 

bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2016. július 18. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Ihász Sándor 

bányafelügyeleti főmérnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. BET-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120. 

2. PALM-FOOD Kft. 1074 Budapest, Munkás u. 11. fszt.5. 

3. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


