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Budapest, 2021. október 20.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat pályázati felhívása  
bányászati jog megszerzésére

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
(a  továbbiakban: Bt.) 26/A. § (6) és (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint meghirdeti a 2. pontban felsorolt 
bányatelkekben fennálló bányászati jogokat.

A pályázaton olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
indulhat, aki vagy amely a pályázattal kapcsolatos díjat, bányászati jogonként 100 000 Ft-ot – azaz százezer 
forintot – az MBFSZ részére igazoltan megfizette.
A pályázati díjat az MBFSZ Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára 
(külföldről történő utalás esetén a HU56 10032000-01417179-00000000 IBAN számú és HUSTHUHB SWIFT kódú 
számlára) kell befizetni. A befizetés módja készpénzátutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. A befizetési 
bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni a bányatelek védnevét, megjegyezve, hogy pályázati díj fizetéséről 
van szó. A díj megfizetése feljogosít a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog – MBFSZ által összeállított – 
pályázati dokumentációjának (a továbbiakban: dokumentáció) átvételére és a pályázat benyújtására.
A dokumentáció előzetes egyeztetést követően személyesen, a pályázó vagy meghatalmazással igazolt megbízottja 
által ügyfélszolgálati időben – azaz kedd–szerda–csütörtöki napokon 9–12 óra között – vehető át az MBFSZ 
ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus u. 17–23.). A dokumentáció átvételének feltétele a pályázati 
díj befizetésének igazolása. 
A dokumentáció pályázónak történő átadása során az MBFSZ iratbetekintést biztosít a rendelkezésére álló 
papíralapú bányatelekiratokba. 

A pályázattal, illetve a dokumentáció átvételével kapcsolatosan információ kérhető a 06-1-301-2946 
(06-30-799-3832) vagy a 06-1-301-2922 (06-20-662-5421) telefonszámon.

Az MBFSZ a 2. pontban, illetve a dokumentációban leírtakon kívül keletkezett, a bányászati joggal kapcsolatos 
esetleges további kötelezettségek, korlátozások, valamint igények vonatkozásában felelősséget nem vállal.

A pályázatokat a pályázati hirdetménynek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben 
történő megjelenését követően lezárt és sértetlen borítékban személyesen vagy postai úton lehet az MBFSZ-hez 
benyújtani.

Benyújtási határidő: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 
30. nap. 
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A pályázatot – postai úton történő benyújtása esetén – legkésőbb a határidő utolsó napján 24 óráig postára 
kell adni. (Az MBFSZ levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95)

A pályázatot – személyes benyújtás esetén – a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat székhelyén (1145 Budapest, 
Columbus utca 17–23.) a Bányászati és Gázipari Főosztályon munkanapokon az alábbi időpontokban lehet beadni: 
hétfő–csütörtök: 08:30–14:30, péntek: 8:30–12:00.

Személyes beadás esetén a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó munkanapján az átvételre biztosított időpontig 
lehet szabályszerűen benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy személyes beadás esetén a fenti időponton túl 
az átvétel nem biztosított.

A pályázó a pályázatok elbírálására nyitva álló határidőig írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja pályázatát. 
A visszavont pályázatot az MBFSZ bontatlan csomagolásban visszaküldi a pályázó részére. A pályázattal kapcsolatos 
díj visszavonás esetén a pályázó részére nem kerül visszafizetésre.

A beérkezett pályázatokat az MBFSZ a benyújtásra nyitva álló határidő lejártának napját követő naptól számított 
20 napon belül egyidejűleg bírálja el az alábbi követelményrendszer alapján.

A pályázat formai követelményei
a)  A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni.
b) A pályázatot cégszerűen, illetve természetes személy által aláírva, folyamatos lapszámozással 

és  tartalomjegyzékkel ellátva 2 példányban (1 eredeti és 1, az eredetivel mindenben azonos tartalmú 
másolati példányban) kell benyújtani.

c) A borítékon egyértelműen fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint a „pályázat bányászati jog 
megszerzésére” megjelölést.

A pályázat tartalmi követelményei
A benyújtott pályázati anyagban szerepelnie kell az alábbiaknak:
a) A pályázni kívánt bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megnevezése.
b) A pályázó neve, székhelye, cégjegyzékszáma és adóazonosító száma, telefonszáma, e-mail-címe, cégszerű 

aláírással.
c) A bányászati jog ellenértékeként a Magyar Államnak felajánlott összeg megjelölése számmal és betűvel is 

kiírva.
d) Amennyiben volt, a pályázó korábban végzett bányászati tevékenységének bemutatása.
e) A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolása, beszámoló készítésére kötelezett szervezetek esetében 

az utolsó éves beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg- és eredménykimutatás az előző 
pénzügyi évre), egyéni vállalkozó esetében az utolsó éves SZJA- vagy KATA/KIVA-bevallása.

f ) Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettség terheli, az annak átvállalásáról szóló, kötelező érvényű nyilatkozat.

A benyújtott pályázat érvénytelen, ha 
a) az előterjesztésre rendelkezésre álló határidőt követően kerül benyújtásra,
b) nem felel meg a pályázati hirdetményben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek,
c) a jogszabály szerinti kizáró okok ellenére nyújtotta be a pályázó, vagy a kizáró okok vele szemben a pályázati 

eljárás során keletkeztek: 
ca) nem vehető figyelembe annak a pályázónak a pályázata, akinek a pályázatban lévő bányatelekre 

vonatkozó bányászati jogát a Bt. 26/A. § (5) bekezdése, 30. § (5) bekezdése, 41. § (2) bekezdése 
és 41. § (7b) bekezdése alapján a bányafelügyelet törölte,

cb) a Bt. 6. § (3) bekezdésére tekintettel nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak 
a  pályázata, akinek bányajáradék-, felügyeletidíj-, jogerős határozattal megállapított kiesett 
bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítési díj- vagy bírságtartozása van, illetve bányajáradék 
bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette,

cc) a pályázó pályázatát a pályázatok elbírálására nyitva álló határidőig visszavonta.
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A pályázatok elbírálásának szempontrendszere
a) Az érvényes pályázatokat bányatelkenként rangsorolja az MBFSZ elnöke által létrehozott Értékelő Bizottság. 
b) Az értékelendő feltételek az alábbiak:

ba) a pályázó által a bányászati jog megszerzéséért felajánlott összeg, 
bb) a pályázó bányatelekkel fedett ingatlan(ok) tekintetében fennálló, bejegyzett ingatlantulajdonosi 

joga.

A pályázat nyertese az a pályázó, aki az adott bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megszerzéséért 
a  legmagasabb ellenértékre tesz ajánlatot. A bányatelekkel fedett ingatlan tulajdonosát, ha a legmagasabb 
ajánlattal megegyező ajánlatot tett, az elbírálásnál előnyben kell részesíteni.

Az MBFSZ a pályázatok elbírálása után a pályázókat levélben értesíti a pályázati eljárás eredményéről. 

A nyertes pályázatot benyújtó természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságnak az eredményhirdetés kézhezvételét követően 8 naptári nap áll rendelkezésre a bányászati jog 
ellenértékeként felajánlott összeg fenti számlára történő befizetésére. A befizetési bizonylat közlemény rovatában 
a  befizetés jogcímét „bányatelek védneve – bányászati jog ellenértéke” fel kell tüntetni. A fizetés megtörténtét 
a befizetési bizonylat MBFSZ-hez történő megküldésével kell igazolni. Amennyiben a bányászati jog megszerzésétől 
a nyertes pályázó eláll, vagy a bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti 
meg, a pályázata érvénytelen. Ez esetben a bányászati jog megszerzésére érvényes pályázatot benyújtó pályázók 
közül az Értékelő Bizottság által felállított rangsor szerinti következő pályázót kell nyertesnek nyilvánítani.

A pályázat nyertesét mint a bányatelek új jogosítottját az MBFSZ a hozzá beérkezett befizetés igazolásának 
időpontját követő 10 napon belül határozatban jelöli ki. A kijelölésről, illetve a pályázat lezárásáról tájékoztatás 
jelenik meg az MBFSZ (www.mbfsz.gov.hu) honlapján.

A bányászati jog megszerzését (a bányászati jog új jogosítottját kijelölő határozat véglegessé válását) követően 
a  jogosított az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezheti tevékenységét. Az új jogosítottnak 
a  bányászati tevékenység megkezdése előtt kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását kell kérnie 
a  bányafelügyeleti hatáskörben eljáró területileg illetékes kormányhivataltól, mert a tényleges tevékenység 
megkezdése csak jóváhagyott műszaki üzemi terv birtokában lehetséges. Az új jogosított köteles az üzemszerű 
kitermelést a Bt. 26/A. § (6a)–(6b) bekezdésében foglalt határidőn belül megkezdeni.

 2. A PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGSZEREZHETŐ BÁNYÁSZATI JOGOK

2.1. Első ízben meghirdetésre kerülő bányászati jogok

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területén

2.1.1. Csesztreg I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Lenti járás, Csesztreg község 0143, 0144 és 0145 hrsz.-on 

nyilvántartott területből 0,086816 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: kavics,
bb) minősége: kavics,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 434 430 m3, kitermelhető vagyon: 330 980 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.2. Gyékényes III. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Somogy megye, Csurgói járás, Gyékényes község 072/41 és 

072/42 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,243479 km2,
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b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 
ba) megnevezése: kavics,
bb) minősége: kavics,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 3 435 139 m3, kitermelhető vagyon: 2 767 788 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 600 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén

2.1.3. Igrici II. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőcsáti járás, Igrici község 050/2 

és 050/4 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2500 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok, 3. agyag,
bb) minősége: 1. kavics, 2. közlekedésépítési homok, 3. közlekedésépítési agyag,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 1. 3 622 000 m3, kitermelhető vagyon: 3 051 300 m3,

földtani vagyon: 2. 1 283 800 m3, kitermelhető vagyon: 1 096 000 m3,
földtani vagyon: 2. 185 500 m3, kitermelhető vagyon: 156 400 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 11 700 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.1.4. Pácin I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Cigándi járás, Pácin község 

0143/30 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0470 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: homok,
bb) minősége: homok,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 249 129 m3, kitermelhető vagyon: 230 525 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 000 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.
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