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III. Közlemények

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága pályázati felhívása  
bányászati jog megszerzésére

 1. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) 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 indulhat, aki vagy amely a pályázattal kapcsolatos díjat, 
bányászati jogonként 100 000 Ft-ot – azaz százezer – forintot az SZTFH részére igazoltan megfizette.
A pályázati díjat az SZTFH Magyar Államkincstár által vezetett, 10032000-00362887-00000000 számú számlájára 
[külföldről történő utalás esetén a HU03 10032000-00362887-00000000 IBAN számlaszámú és HUSTHUHB BIC 
(SWIFT) kódú számlára] kell befizetni. A befizetés módja készpénzátutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. 
A  befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni az alábbiakat: „bányatelek védneve – pályázati díj”. 
A  díj  megfizetése feljogosít a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog – SZTFH 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 SZTFH 
ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus u. 17–23.). A dokumentáció átvételének feltétele a pályázati 
díj befizetésének igazolása. 
A dokumentáció pályázónak történő átadása során az SZTFH iratbetekintést biztosít a rendelkezésére álló 
papíralapú bányatelek iratokba. 

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 SZTFH 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 SZTFH-hoz 
benyújtani.

Benyújtási határidő:  
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 30. nap 

A pályázatot – postai úton történő benyújtása esetén – legkésőbb a határidő utolsó napján 24 óráig postára kell 
adni. (A Bányászati és Koordinációs Osztály levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95)

A pályázatot – személyes benyújtás esetén – az SZTFH-nál (1145 Budapest, Columbus u. 17–23. ) a Bányászati és 
Koordinációs Osztályon munkanapokon az alábbi időpontokban lehet beadni: hétfő–péntek: 9–15.

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 benyújtására nyitva álló határidőig írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja pályázatát. 
A visszavont pályázatot az SZTFH bontatlan csomagolásban visszaküldi a pályázó részére. A pályázattal kapcsolatos 
díj visszavonás esetén a pályázó részére nem kerül visszafizetésre.
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A beérkezett pályázatokat az SZTFH 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. Természetes személy esetén lakóhely és adóazonosító jel feltüntetésével.
c) A bányászati jog ellenértékeként magyar forintban felajánlott összeg megjelölése számmal és betűvel is 

kiírva.
d) Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos kötelezettség terheli, annak az átvállalásáról szóló, kötelező érvényű nyilatkozat.

A pályázaton való részvételt kizáró okok
a) ha a bányafelügyelet a pályázót a pályázat benyújtását megelőző három naptári évben legalább 

két alkalommal szankcionálta,
b) ha a pályázó a jogosultságában álló bányatelkek tekintetében a pályázat benyújtását megelőző három 

naptári évben legalább egy esetében a hatályos kitermelési műszaki üzemi tervben engedélyezett 
kitermelési mennyiség legalább 50%-át tárgyévenként nem termelte ki, kivéve, ha a kitermelést elemi csapás 
vagy bányaveszély akadályozta.

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 pályázónak a pályázatával érintett bányatelkére vonatkozó bányászati jogát a bányafelügyelet törölte, vagy
d) a pályázónak bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék 

pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányajáradék bevallására vonatkozó 
kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere
a) Az érvényes pályázatokat bányatelkenként rangsorolja az SZTFH 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 SZTFH a pályázatok elbírálása után a pályázókat levélben értesíti a pályázati eljárás eredményéről. 

A nyertes pályázatot benyújtó természetes vagy jogi személynek 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 SZTFH-hoz történő megküldésével kell 
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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 SZTFH a hozzá beérkezett befizetés igazolásának 
időpontját követő 10 napon belül határozatban jelöli ki.

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 Bányafelügyelettől, mert a tényleges tevékenység megkezdése csak jóváhagyott műszaki üzemi terv birtokában 
lehetséges. Az új jogosított köteles az üzemszerű kitermelést a Bt. 26/A. § (6b)–(6c) bekezdése, illetve a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021.  (VII. 8.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében 
foglalt határidőn belül megkezdeni.

 2. A PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGSZEREZHETŐ BÁNYÁSZATI JOGOK

2.1. Első ízben meghirdetett bányászati jogok

2.1.1. Bátonyterenye I. – riolittufa védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Nógrád megye, Bátonyterenyei járás, Bátonyterenye város 0195/2, 

0195/4, 0195/22, 0195/34-35, 0196, 0197/4-7 és 0197/9 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,13 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: riolittufa,
bb) minősége: zeolitos riolittufa,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 92 566 m3, kitermelhető vagyon: 87 233 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 200 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.

2.1.2. Hódmezővásárhely XV. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád-Csanád megye, Hódmezővásárhelyi járás, Hódmezővásárhely 

megyei jogú város 01656/9 és 01656/10 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,067104 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: homok,
bb) minősége: homok,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 379 479 m3, kitermelhető vagyon: 273 423 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 000 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.

2.1.3. Kisbucsa I. – tőzeg védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Zalaegerszegi járás, Kisbucsa község 0111, 0112 és 

0113 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,178 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: tőzeg,
bb) minősége: vegyes tőzeg,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 106 157 m3, kitermelhető vagyon: 60 157 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 100 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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2.1.4. Kisbucsa II. – tőzeg védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Zalaegerszegi járás, Kisbucsa község 0123/1-5, 0124 és 

0125/7-24 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,165128 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: tőzeg,
bb) minősége: tőzeg,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 109 524 m3, kitermelhető vagyon: 67 728 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.5. Kunszentmárton I. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmártoni járás, Kunszentmárton 

város 2450/5, 2450/12-15, 2451, 2469-2473, 2474/1-3, 2475, 2476, 2477/1-6, 2478-2481, 2490/1-8, 2491-2499, 
2500/2, 2501-2503, 2505-2510, 2511/1-2, 2512, 2513/1-2, 2514/1-2, 2515-2517, 2520, 2525, 2526/1, 2527/1, 
2531, 2532/1-2 és 2533 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,43796 km2,

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 
ba) megnevezése: agyag,
bb) minősége: blokktégla agyag,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 3 700 695 m3, kitermelhető vagyon: 3 188 838 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 8 000 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.6. Tiszaföldvár I. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kunszentmártoni járás, Tiszaföldvár 

város 0128/2, 0128/3, 0218/15 és 509/1 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,144504 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: agyag,
bb) minősége: tömör téglaagyag,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 451 854 m3, kitermelhető vagyon: 299 338 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2. Másodízben meghirdetett bányászati jogok

2.2.1. Mindszent II. – homok, kevert ásványi nyersanyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád-Csanád megye, Hódmezővásárhelyi járás, Mindszent város 

0245/3-9, 0382, 0383/3, 0383/23, 0383/25, 0383/28-30, 0398, 0408/3, 0408/5 és 0408/8-9 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,248805 km2,

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 
ba) megnevezése: 1. homok, 2. kevert ásványi nyersanyag II.,
bb) minősége: 1. homok, 2. kevert ásványi nyersanyag II.,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 1. 508 119 m3, kitermelhető vagyon: 491 747 m3,
          földtani vagyon: 2. 284 197 m3, kitermelhető vagyon: 228 701 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 000 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.
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2.2.2. Mindszent III. – homok, kevert ásványi nyersanyag védnevű bányatelek alapadatai
a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád-Csanád megye, Hódmezővásárhelyi járás, Mindszent város 

0369/18-21, 0369/41-42 és 0369/76-80 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,168049 km2,
b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti 

ba) megnevezése: 1. homok, 2. kevert ásványi nyersanyag II.,
bb) minősége: 1. homok, 2. kevert ásványi nyersanyag II.,
bc) mennyisége: földtani vagyon: 1. 371 339 m3, kitermelhető vagyon: 297 565 m3,
          földtani vagyon: 2. 218 132 m3, kitermelhető vagyon: 201 107 m3,

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 200 000 forint,
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint nem terheli.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet  4. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. Auric Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1–3. 4. em. 106.; cégjegyzékszám: 01-09-370028; adószám: 27977044-2-43)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/C. § 
(4)  bekezdése alapján vezetett felszámolók névjegyzékéből (a továbbiakban: felszámolók névjegyzéke) az Auric 
Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi adata törlésre került:

A felszámoló elektronikus levelezési címe: auricvalsag@gmail.com

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre került:

A felszámoló elektronikus levelezési címe: felszamolas@auric.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. szeptember 15.

 2. Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-049592; adószám: 26188117-2-43)

A Cstv. 27/C. § (4) bekezdése alapján vezetett felszámolók névjegyzékébe a Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság alábbi adata bejegyzésre került:

Vezető tisztségviselő:
Név: Jármer Richárd

A változásbejegyzés időpontja:
2022. szeptember 15.
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