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Utasítások

A miniszterelnök 2/2018. (VI. 6.) ME utasítása
miniszterelnöki biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
32. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 32. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt 31. § (2) bekezdés b) pontja
alapján Tessely Zoltánt 2018. május 18. napjától az Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy (a továbbiakban:
Térség) területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszterelnöki biztos tevékenysége keretében
a)
a Térséghez tartozó megyei fejlesztési biztossal, valamint a megyei önkormányzat képviselőivel és a Velencei-tó
és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanáccsal együttműködve összehangolja a Térséget érintő
projektek előkészítését és végrehajtását;
b)
részt vesz a Térség fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozásában és végrehajtásában;
c)
ellátja a Térséghez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó fejlesztési források terhére támogatott projektek
megvalósításával összefüggő koordinációs feladatokat;
d)
az érintett szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba
– a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet.
3. §		
A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
4. §		
A miniszterelnöki biztost tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 32. § (2) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 31. §
(9) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás illeti meg.
A miniszterelnöki biztost a Ksztv. 31. § (7) bekezdésében meghatározott juttatások nem illetik meg.
5. §		
A miniszterelnöki biztost tevékenysége ellátásában titkárság nem segíti.
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1953
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2018. (VI. 6.) MvM utasítása
a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős miniszteri biztos
kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Budai Várnegyed területén megvalósuló
kormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására Fodor Gergelyt 2018. június 1. napjától 2019. március 31.
napjáig miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §

(1) A miniszteri biztos a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatban
a)
figyelemmel kíséri és felügyeli a Kormány döntéseinek végrehajtását,
b)
részt vesz a beruházás szereplői által szervezett egyeztetéseken, a keletkezett iratokba, pénzügyi és műszaki
dokumentációkba betekinthet,
c)
előkészíti a további megvalósításhoz szükséges döntéseket,
d)
a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Budavári Ingatlanfejlesztő
és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal, Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal együttműködik az előkészítésben, tervezésben, lebonyolításban és kivitelezésben, valamint
e)
rendszeresen tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint félévente írásbeli beszámolót
készít.
(2) A miniszteri biztos a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárával együttműködve a Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlása alatt lévő gazdasági társaságok – továbbá az e gazdasági társaságok más jogi személyben fennálló
tulajdonosi részesedése – tekintetében koordinálja a portfoliókezeléshez kapcsolódó feladatokat, így különösen
összehangolja a Miniszterelnökség portfoliókezelési politikáját érintő döntések előkészítését, és koordinálja azok
végrehajtását.

3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.
4. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában 5 fős titkárság segíti.
6. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1954
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A külgazdasági és külügyminiszter 11/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján dr. Budai Gyulát 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági
intézkedésekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
az Oroszország által elrendelt embargó miatt szükségessé váló külgazdasági intézkedésekre vonatkozó
javaslattétel,
b)
segítségnyújtás az oroszországi embargóval sújtott magyar mezőgazdasági és agrár vállalkozások, továbbá
élelmiszerfeldolgozók és vállalkozások számára a piacaik megtartása érdekében,
c)
az együttműködés elősegítése a magyar–orosz gazdasági vegyes bizottságban,
d)
kapcsolattartás az embargóval érintett magyar vállalkozásokkal, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal,
e)
a Keleti Nyitás politikája keretében az oroszországi piacon nem értékesíthető mezőgazdasági termékek más
régiókban történő értékesítési lehetőségének vizsgálata, új piacok felkutatása, javaslattétel az új értékesítési
lehetőségek kihasználására,
f)
gondoskodik a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata (agrár attaséi) hálózat felülvizsgálatáról.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
4. §		
A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra
jogosult.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.
6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2018. (III. 5.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

1955
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A külgazdasági és külügyminiszter 12/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Kalmár Ferenc Andrást 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős
miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében
a)
képviseli Magyarország, a magyar állampolgárok, valamint a magyar kisebbségek érdekeit a nemzetközi
külpolitikai fórumokon,
b)
részt vesz a szomszédos országokkal közös kisebbségi vegyes bizottságok ülésein,
c)
programot készít a külhoni magyar kisebbségek helyzetének javítása érdekében szükséges
szomszédságpolitikai intézkedésekről,
d)
összehangolja a szomszédságpolitika irányvonalát a Kormány nemzetpolitikai és kisebbségpolitikai
programjaival,
e)
szakmai felügyeletet gyakorol a magyar közösséggel való kapcsolattartásért felelős diplomaták felett ezen
munkaköri feladataik vonatkozásában.
3. §		
A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra
jogosult.
4. §		
A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.
5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2018. (III. 5.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

1956
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A külgazdasági és külügyminiszter 13/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Kohut Balázst 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – az egyes Karib-térségbeli kiemelt külgazdasági intézkedések
összehangolásáért és a magyarországi tudástranszfer elősegítéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
feladatkörében eljárva felel a latin-amerikai, kiemelten a magyar és a kubai gazdasági kapcsolatok
összehangolásáért, elősegíti azok fejlesztését, bővítését,
b)
a feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)
által vezetett minisztérium közreműködő szervezeti egységeivel, a miniszter irányítása és felügyelete alá
tartozó háttérintézményekkel és gazdasági társaságokkal,
c)
a feladatkör végrehajtásával kapcsolatban, az együttműködés elősegítése érdekében kapcsolatot tart
külgazdasági kérdésekben az érintett államok kormányzati és nem kormányzati szerveivel, kiemelt
vállalkozásaival,
d)
elősegíti új exportpiacok felkutatását a Karib-térségben, az exportlehetőségek bővítését, új befektetési és
kereskedelmi lehetőségek feltárását, továbbá a hazai kis- és középvállalkozások export- és tőkekihelyezési
tevékenységének fejlesztését,
e)
feladatkörében eljárva kapcsolatot tart az érintett hazai gazdálkodó szervezetekkel és közigazgatási szervekkel,
f)
feladatkörében eljárva elősegíti a kormányzati és ágazati külgazdasági stratégiai célkitűzések érvényesülését.
3. §

(1) A miniszteri biztost a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján havi bruttó 373 900 Ft
összegű díjazás illeti meg.
(2) A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Külgazdasági és
Külügyminisztérium biztosítja.

4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 47/2017. (XII. 29.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

1957
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A külgazdasági és külügyminiszter 14/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Magyar Leventét 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb hat hónapra – a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével történő
kapcsolattartásért.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
koordinálja a hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel, társminisztériumokkal történő együttműködést,
b)
összehangolja a közreműködő külgazdasági és külügyminisztériumi szervezeti egységek munkáját, és ellenőrzi
a kiadott feladatok végrehajtását,
c)
figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a frankofón országokkal fennálló kulturális és oktatási
kapcsolatokat,
d)
előmozdítja a frankofón országokkal fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítését,
e)
figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a francia nyelv népszerűsítését és oktatását,
f)
elősegíti a frankofón kultúra magyarországi megismertetését, valamint
g)
kapcsolatot tart a francia nyelv helyzetének erősítésével megbízott hazai és nemzetközi szervezetekkel.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
4. §		
A miniszteri biztost a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján havi bruttó 373 900 Ft
összegű díjazás illeti meg. A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosítja.
5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 7/2018. (III. 5.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

1958
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A külgazdasági és külügyminiszter 15/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján dr. Suha György Zsoltot 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – a Magyarország területére kijelölt tiszteletbeli konzuli
tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
koordinálja a Magyarország területére kijelölt tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel (a továbbiakban együttesen:
tiszteletbeli konzulok) való együttműködést,
b)
közreműködik a tiszteletbeli konzulok fogadásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok ellátásában,
valamint
c)
figyelemmel kíséri és támogatja a tiszteletbeli konzulok munkáját.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a közigazgatási államtitkár útján a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
4. §		
A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.
6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 48/2017. (XII. 29.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 16/2018. (VI. 6.) KKM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján Varju Krisztina Dórát 2018. május 18. napjától
a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb négy hónapra – Magyarország 2017–2018. évi V4 elnökségének
lebonyolításáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a)
tárcaközi koordinációt végez Magyarország 2017. július 1. napjától kezdődő és 2018. június 30. napjával
végződő soros V4 elnöksége programjának előkészítése és lebonyolítása érdekében,
b)
összehangolja a Magyarország 2017. július 1. napjától kezdődő és 2018. június 30. napjával végződő soros
V4 elnökségével kapcsolatos diplomáciai és külpolitikai feladatok véghezvitelét, valamint részt vesz azok
lebonyolításában,
c)
elvégzi a 2018. június 30-ával végződő V4 elnökség lezárásával együtt járó dokumentációs és egyéb
adminisztratív, illetve operatív feladatokat,
d)
feladatkörének ellátása érdekében megbízatása időszaka alatt közvetlen irányítást gyakorol a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Közép-Európa Főosztály Regionális Együttműködési Osztálya felett.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt, a KKM európai és amerikai
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával összehangoltan végzi.
4. §		
A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra
jogosult.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság segíti.
6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2018. (III. 5.) KKM utasítás.

		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter
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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 1/2018. (VI. 6.) SZTNH utasítása
a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve a belső ellenőrzés megtervezésének,
végrehajtásának, az ellenőrzések dokumentálásának, nyomon követésének, valamint az esetleges szabálytalanságok
következményeinek meghatározása céljából a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új Belső Ellenőrzési Kézikönyvének bevezetése
és alkalmazása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazás alapján
az alábbi utasítást adom ki:

Általános rendelkezések
1. §		
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységére vonatkozó eljárási szabályokat, az ennek során
alkalmazott iratmintákat, az ellenőrzési alapszabályt, a tervezés megalapozásához használt kockázatelemzési
módszertan leírását, az ellenőrzési megállapítások hasznosításának nyomon követését biztosító rendelkezéseket,
valamint a szabálytalanságok feltárása esetén alkalmazandó eljárást a hatályos jogszabályok rendelkezésein és
a belső ellenőrzési standardokon alapuló, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyve
(a továbbiakban: Kézikönyv) és mellékletei tartalmazzák.
2. §		
A Kézikönyv és mellékletei kötelező alkalmazását írom elő, egyidejűleg elrendelem azoknak a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) belső elektronikus rendszerén (intranet) történő közzétételét, továbbá
a későbbiekben az esetleges módosítások utáni ismételt közzétételét.

Az utasítás személyi hatálya
3. §		
Az utasítás személyi hatálya a Hivatal kormánytisztviselőire és munkaszerződés alapján foglalkoztatott
munkavállalóira terjed ki. Az utasítás személyi hatálya kiterjed továbbá az egyéb szerződések keretében egyes
hivatali feladatokat átmenetileg ellátó személyekre is.

Az utasítás célja
4. §		
Az utasítás célja a Hivatal belső ellenőrzési rendszerének, az ellenőrzés végrehajtásának, a végrehajtás
dokumentálásának, az ellenőrzés megállapításainak nyomon követésének és az esetleges felelősség
megállapításának a szabályozása.

Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. A Kézikönyv rendelkezéseit a folyamatban lévő ellenőrzések
esetén is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról szóló 1/2013. (I. 18.) SZTNH utasítás.
(3) Jelen utasítás tartalmi felülvizsgálatáról, aktualizálásáról és karbantartásáról a belső ellenőrzési vezető (egy fő belső
ellenőr alkalmazása esetén a belső ellenőr) köteles gondoskodni. A felülvizsgálatot legalább 2 évente el kell végezni,
amelynek eredményeképpen (szükség esetén) kezdeményezni kell az utasítás módosításának vagy új utasításnak
a kiadását.
		
		
		

Dr. Łuszcz Viktor s. k.,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnöke
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Egyéb közlemények

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 forintot – 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 készpénz átutalási 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 keddi, szerdai, 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
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 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
közzétételét követően, lezárt és sértetlen borítékban személyesen vagy postai úton lehet az MBFSZ-hez benyújtani.
Benyújtási határidő: a pályázati hirdetménynek Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben
történő közzétételét követő 30. nap.
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 az MBFSZ székhelyén (1145 Budapest, Columbus utca 17–23. sz.) a Bányászati
és Gázipari Főosztályon, munkanapokon az alábbi időpontokban lehet beadni: hétfő–csütörtök: 08.30–14.30,
péntek: 8.30–12.
Személyes beadás esetén a pályázatot legkésőbb a határidő utolsó munkanapján az átvételre biztosított időpontig
lehet szabályszerűen benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyesen történő beadás esetén a fenti időponton
kívül az átvétel nem biztosított.
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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 (egy eredeti és egy, 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 EVA bevallása.
f)
Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos kötelezettség terheli, 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, felügyeleti díj, jogerős határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására
megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, illetve bányajáradék bevallására vonatkozó
kötelezettségét nem teljesítette,
cc)
a pályázó pályázatát a pályázatok elbírálására nyitva álló határidőig visszavonta.
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.
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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 területileg
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bányászati hatáskörben eljáró szervétől, 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. Monyoród I. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Baranya megye, Bólyi járás, Monyoród község 084 és 085 hrsz.-on
nyilvántartott területből 0,0187 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: agyag,
bb)
minősége: tömör téglaagyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 211 085 m3, kitermelhető vagyon: 136 792 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 600 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.2. Nagykanizsa III. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Nagykanizsai járás, Nagykanizsa megyei jogú város
012/3 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,4154 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: agyag,
bb)
minősége: blokktégla agyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 5 380 208 m3, kitermelhető vagyon: 2 777 208 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 7 200 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.1.3. Balmazújváros I. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Balmazújvárosi járás, Balmazújváros város 01852/5,
01854/2, 01854/5-8, 01854/10-13 és 01853 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2200 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: agyag,
bb)
minősége: közlekedésépítési agyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 684 137 m3, kitermelhető vagyon: 630 110 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 800 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.4. Emőd III. – kavics, védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci járás, Emőd város 063/3 hrsz.-on
nyilvántartott területből 0,0780 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kavics,
bb)
minősége: bányászati betonkavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 99 543 m3, kitermelhető vagyon: 45 742 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 960 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.5. Emőd IV. – kavics, homok, agyag védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci járás, Emőd város 050/2, 051,
067 és 068 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,8507 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: 1. kavics, 2. homok, 3. agyag,
bb)
minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. közlekedésépítési homok, 3. közlekedésépítési agyag
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1. 5 153 200 m3, kitermelhető vagyon: 5 153 200 m3,
földtani vagyon: 2. 3 609 099 m3, kitermelhető vagyon: 6 609 099 m3
földtani vagyon: 3. 929 693 m3, kitermelhető vagyon: 586 199 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 12 200 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.6. Hernádvécse I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Encsi járás, Hernádvécse község 0115,
0117/2, 0117/4-5 és 0117/19 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2150 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kavics,
bb)
minősége: bányászati betonkavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 440 385 m3, kitermelhető vagyon: 385 579 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség nem terheli.
2.1.7. Heves II. – homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Hevesi járás, Heves város 0297/4-7, 0298/2-9, 0298/11-13,
0298/26, 0298/28, 0298/30-32, Boconád község 063/16-17 és 063/19-20 hrsz.-on nyilvántartott területből
0,4500 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: 1. homok, 2. kavics,
bb)
minősége: 1. közlekedésépítési homok, 2. közlekedésépítési kavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1. 867 188 m3, kitermelhető vagyon: 820 788 m3,
földtani vagyon: 2. 764 796 m3, kitermelhető vagyon: 702 946 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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2.1.8. Mád Király-hegy Dobozi oldal – kaolin védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szerencsi járás, Mád község 014/2-3,
014/5-11, 017/2-4 és 082 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,3600 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kaolin,
bb)
minősége: kaolinos nemesagyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 2 558 221 m3, kitermelhető vagyon: 1 984 650 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 8 400 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.9. Magy I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Baktalórántházi járás, Magy község
091/7, 091/8 és 091/9 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2432 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1 376 223 m3, kitermelhető vagyon: 1 267 267 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.10. Máriapócs I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyírbátori járás, Máriapócs város 085/5
és 085/6 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1812 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1 314 438 m3, kitermelhető vagyon: 1 106 057 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.11. Nyíregyháza III. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyházi járás, Nyíregyháza megyei
jogú város 02278/3 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2390 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: építési homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1 113 167 m3, kitermelhető vagyon: 770 603 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 700 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.1.12. Rátka-Kerektölgyes – kvarcit védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szerencsi járás, Rátka község 3240-3250,
0111/1, 0111/9, 0111/16, 0112/4-5, 0112/10, 0113/2, 3301-3304, 3306, 3308-3312 és 3314-3316 hrsz.-on
nyilvántartott területből 0,3400 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: 1. kvarcit, 2. bentonit, 3. kaolin,
bb)
minősége: 1. kvarcit, 2. bentonitos nemesagyag, 3. kaolinos nemesagyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1. 915 093 m3, kitermelhető vagyon: 351 632 m3,
földtani vagyon: 2. 102 941 m3, kitermelhető vagyon: 98 823 m3,
földtani vagyon: 3. 192 935 m3, kitermelhető vagyon: 185 326 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 400 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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2.1.13. Vaja II. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalkai járás, Vaja város
2533-2634 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2429 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1 595 595 m3, kitermelhető vagyon: 1 433 862 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 8 000 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.1.14. Kolontár II. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Devecseri járás, Kolontár község 094/24 hrsz.-on
nyilvántartott területből 0,1328 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: falazó homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 776 850 m3, kitermelhető vagyon: 624 950 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 000 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2. Másod ízben meghirdetésre kerülő bányászati jogok
A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.2.1. Hímesháza I. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Baranya megye, Mohácsi járás, Hímesháza község 0211/1 és
0211/2 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0719 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: vakoló homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 790 148 m3, kitermelhető vagyon: 592 651 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 100 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.2.2. Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Baranya megye, Siklósi járás, Siklós város 4212, 4213, 4215, 4217-19,
4221, 4222, 0557/4, 0557/8 és 0557/9 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0714 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: mészkő,
bb)
minősége: tömött, kristályos mészkő,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1 275 374 m3, kitermelhető vagyon: 1 068 733 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 6 900 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.2.3. Villánykövesd I. – agyag védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Baranya megye, Siklósi járás, Siklós város 0132-0134, 0143/1 és 0143/2
hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0657 km2,
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a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: agyag,
bb)
minősége: tömör téglaagyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 766 862 m3, kitermelhető vagyon: 505 235 m3,
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 forint,
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.2.4. Füzérkajata I. – kaolin védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Sátoraljaújhelyi járás, Füzérkajata község
051, 053 és 054 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0500 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kaolin,
bb)
minősége: illites nemesagyag,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 423 495 m3, kitermelhető vagyon: 311 875 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 300 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.2.5. Igrici IV. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőcsáti járás, Igrici község 070/4,
070/6-7, és 070/11 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2890 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: 1. kavics, 2. homok,
bb)
minősége: 1. kavics, 2. közlekedésépítési homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1. 8 917 000 m3, kitermelhető vagyon: 6 374 500 m3,
földtani vagyon: 2. 295 100 m3, kitermelhető vagyon: 288 900 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 12 000 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség nem terheli.

A Pest Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.2.6. Kisoroszi I. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Szentendrei járás, Kisoroszi község 031/110-112 és
032 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0115 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kavics,
bb)
minősége: kavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 161 045 m3, kitermelhető vagyon: 55 230 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.2.7. Nagykőrös III. – homok védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Nagykőrösi járás, Nagykőrös város 031/110-112 és
032 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0779 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: homok,
bb)
minősége: közlekedésépítési homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 334 980 m3, kitermelhető vagyon: 279 480 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 150 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség nem terheli.
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal illetékességi területén
2.2.8. Magyarkeresztúr II. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron megye, Csornai járás, Magyarkeresztúr község
0149, 0159/8, 0168/13-14 és 0185-0188, valamint Kapuvári járás, Vadosfa község 04/3 és 04/7-15 hrsz.-on
nyilvántartott területből 1,7845 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kavics,
bb)
minősége: kavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 37 226 528 m3, kitermelhető vagyon: 29 347 528 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 13 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
2.2.9. Mihályi IV. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Győr-Moson-Sopron megye, Kapuvári járás, Mihályi község 012/3
hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2283 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: 1. kavics, 2. homok,
bb)
minősége: 1. kavics, 2. homok,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 1. 3 379 595 m3, kitermelhető vagyon: 3 010 345 m3,
földtani vagyon: 2. 502 372 m3, kitermelhető vagyon: 486 916 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség nem terheli.
2.2.10. Rábapaty II. – kavics védnevű bányatelek alapadatai
a)
a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Sárvári járás, Rábapaty község 0122/1-5, 0123, 0124/2, 3-8,
0125, 0129, 0130/4, 0147/1, 0149 és 0150/1-2 hrsz.-on nyilvántartott területből 1,1757 km2,
b)
a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba)
megnevezése: kavics,
bb)
minősége: kavics,
bc)
mennyisége: földtani vagyon: 6 922 334 m3, kitermelhető vagyon: 6 518 135 m3,
c)
a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 500 000 forint,
d)
tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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