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HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyelet
Bányafelügyelet) a Mészkőbánya Zrt. kérelmére

Főosztálya

(a

továbbiakban:

hozzájárul
a Reneszánsz Zrt.
(székhelye: 2096 Üröm, Fő u. 1., cégjegyzékszám: Cg.13-10-041138 mint
átadó
a
"Süttő I. – mészkő"
védnevű bányatelek bányászati jogának a
Mészkőbánya Zrt.
(székhelye: 2096 Üröm, Fő u. 1., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041788) mint
átvevő
javára történő átruházásához a következőkkel:
1. E határozat véglegessé 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 Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek, különösen a bányakárok
megtérítésére, a tájrendezési és bányászati hulladékgazdálkodási kötelezettsége
teljesítésére vonatkozóan xxxx Ft (azaz xxxx forint) összegű bankgarancia adásáról
rendelkezik. Teljesítési határidő: jelen határozat véglegessé válásától számított 8
nap. A teljesítés elmaradása esetén a Bányafelügyelet eljárási bírságot szab ki. Az
eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege
egymillió forint.
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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.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálatnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezési eljárás igazgatási-szolgáltatási díja 40.000 Ft, melyet a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú
számlára kell befizetni (a tárgy és az „A0430” kódszám feltüntetésével).
A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díjának megfizetését a fellebbezés
benyújtásakor igazolni kell.
INDOKOLÁS
Az átvevő Mészkőbánya Zrt. 2018. május 8-án benyújtotta a „Süttő I. – mészkő” bányatelek
bányászati jog átruházására vonatkozó kérelmét a Bányafelügyelethez.
A Bányafelügyelet a kérelmet az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 6. § (1)-(3) bekezdés és a Bt.
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (2) bekezdése alapján
megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem megfelel 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 2018. május 3-án aláírt és Dr. Tóth Péter ügyvéd (kamarai
azonosító szám: 36070492) által ellenjegyzett szerződést,
- az Átvevő és Átadó között létrejött szerződés tartalmazza, hogy a bányászati
jogosultsággal együtt az azzal összefüggésben az átadót az átadás időpontjában terhelő
valamennyi vonatkozó jogszabályban, szabályzatban, hatósági engedélyben,
határozatban, valamint szakhatósági állásfoglalásban előírt kötelezettségeket 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 bányászati jog részéről történő gyakorlásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja, felügyeleti feladatokat a
bányában Adamcsik Tibor felelős műszaki vezető (nyilvántartási száma: KB-PE/9441/2016) és Markuj Lajos felelős műszaki vezető helyettes (nyilvántartási száma: KBPE/V/1157-2/2016.) látják el,
- a bányatelek területén nincsen az Átadó által megépített bányászati létesítmény,
- az Átvevő és Átadó között létrejött szerződés tartalmazza, hogy a bányászati jog
tehermentes,
- az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet.
Az 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.
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A Bányafelügyelet 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.
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. melléklete szerinti 80.000 Ft, bányászati jog átruházásához való
hozzájárulás igazgatási szolgáltatási díját az átvevő megfizette.
A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. §, valamint 118. § (3) bekezdés
alapján biztosította.
A Bányafelügyelet határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.
28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében hozta, illetékességét a
161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Budapest, 2018. május 14.

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Rosdy Tamás főigazgató
nevében és megbízásából:

Pályi György
bányakapitány

A Bányafelügyelet határozatát Hivatali Kapun keresztül az alábbiakkal közli:
1)
Mészkőbánya Zrt., 2096 Üröm, Fő u. 1.
2)
Reneszánsz Zrt., 2096 Üröm, Fő u. 1.
3)
Irattár
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