
 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

 Kormányhivatal 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 

5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409 

e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

  

          

Ügyiratszám: JN/MEF/BO/841-7/2016.            Tárgy: bányászati jog átruházása 

Ügyintéző: Szabó Miklós             Hiv. szám: - 

Telefon: +36 56 512 331             Melléklet: - 

          

 

 

TOPÁZ Kereskedelmi és Építőipari Kft. 

 

Csopak 

Rizling u. 21. 

8229 

Jogerőssé vált: 2016. május 26-án 

H A T Á R O Z A T  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Topáz Kereskedelmi és Építőipari 

Kft. (8229 Csopak, Rizling u. 21., adószáma: 10825880-2-19, továbbiakban: Átvevő) kérelmére a 

„Kerekegyháza II.-homok” védnevű bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog az MH-Flotta 

Szolgáltató Kft.-ről (6782 Mórahalom, Külterület 035/4., adószáma: 24806965-2-06, továbbiakban: 

Átadó) az Átvevőre történő átruházásához 

 

hozzájárul 

a következők szerint: 

 

1. A Bányafelügyelet az SZBK/2393/19/2008. számú határozattal megállapított „Kerekegyháza II.-

homok” védnevű bányatelek (Kerekegyháza 0115/87 hrsz.), az SZBK/2322-11/2013. számú 

határozattal jóváhagyott 2017. december 31-ig hatályos kitermelési műszaki üzemi terv, továbbá az 

SZBK/1607-2/2012. számú határozattal elfogadott bányászati hulladékgazdálkodási terv 

jogosítottjának az Átvevőt tekinti. 

 

2. Az átadás időpontjában a bánya műrevaló ásványvagyona: xxxx m
3
 homok (kódja: 1453), melyből 

kitermelhető: xxxx m
3
, pillérben lekötött: xxxx m

3
. 

 

3. A Bányafelügyelet a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan az Átvevő 

által felajánlott xxxx Ft (azaz xxxx forint) biztosítéki összeget és a biztosíték fajtájára vonatkozó 

ajánlatát, amely óvadék, elfogadja. 

 

A határozat a közléssel jogerőre emelkedik. 
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I N D O K O L Á S  

 

Az Átvevő 2016. április 19-én benyújtott kérelmében kérte a „Kerekegyháza II.-homok” védnevű 

bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog átruházásához a Bányafelügyelet hozzájárulását. 

 

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6. § (1)-(3) 

bekezdései és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2) 

bekezdése alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem az JN/MEF/BO/841-4/2016. 

számon előírt hiánypótlás teljesítését követően megfelelt a jogszabályban előírtaknak. 

 

A Bányafelügyelet a bányászati jog átruházásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult, 

mert a kérelemhez az Átvevő mellékelte: 

- az Átvevő és az Átadó között 2016. március 23-án aláírt és a Monori Ügyvédi Iroda (7621 

Pécs, Jókai u. 25.) részéről Dr. Monori Gábor ügyvéd által 2016. március 23-án ellenjegyzett 

szerződést, 

- az Átvevő és Átadó között létrejött szerződés tartalmazza, hogy a bányászati joggal és 

tevékenységgel összefüggésben az Átadót terhelő kötelezettségek, különösen a tájrendezés, 

bányabezárási, környezet- és természetvédelmi kötelezettséget az Átvevő átvállalja, 

- az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást, 

- az Átvevő biztosítékadására vonatkozó ajánlatát, melynek mértéke nem kisebb az Átadó 

korábban elfogadott biztosítékának értékénél, 

- az Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bányaüzem felelős műszaki vezető és helyettesi teendőit 

a Bányafelügyelet által jóváhagyott személyekkel kívánja végeztetni és erre vonatkozóan 

külön megállapodást köt a megbízottakkal, 

- a bányatelek területén nincsen az Átadó által megépített létesítmény, 

- az Átvevő és Átadó között létrejött szerződés tartalmazza, hogy a bányászati jog tehermentes, 

- az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet. 

 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy sem Átadónak, sem Átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, 

térítési díj vagy bírság tartozása nem áll fenn. 

 

A Bányafelügyelet az Átvevő által átvállalt bányakárok megtérítésére, a tájrendezési kötelezettség 

teljesítésére szolgáló biztosítékot a rendelkező részben foglaltak szerint, a Vhr. 3. § (2) bekezdés e) 

pontja, valamint 25. § (7) - (15) bekezdés alapján fogadta el. 

 

A Bt. 6. § (2) bekezdés alapján a bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a Bányafelügyelet 

jelen határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján jön létre. A szerződésben az Átadó 

és az Átvevő kölcsönösen és egybehangzóan nyilatkozta, miszerint az adásvételi szerződést 

jóváhagyó bányafelügyeleti határozat elleni fellebbezési jog gyakorlásáról lemondanak, ezért a 

határozat a közléssel jogerőre emelkedik. 

 

A bányaüzem felelős műszaki vezetőjét és a helyettesét a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének 

kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 8. § szerinti mellékletekkel kell bejelenteni a 

Bányafelügyeletre. 
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Az Átvevő befizetése alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében 

meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete 

állapítja meg. 

 

Szolnok, 2016. május 19. 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

 

Értesül (tértivevénnyel): 

 

1. TOPÁZ Kereskedelmi és Építőipari Kft., 8229 Csopak, Rizling u. 21. 

2. MH-Flotta Szolgáltató Kft., 6782 Mórahalom, Külterület 035/4. 

3. Irattár 

 

 


