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II
(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Bejelentett összefonódás engedélyezése
(Ügyszám: M.8835 – Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 218/01)
2018. május 28-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal össze
egyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul.
A határozat teljes szövege csak német nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartal
mazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:
— a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó
határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,
— elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8835
hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.
(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

Bejelentett összefonódás engedélyezése
(Ügyszám: M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 218/02)
2018. június 14-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal össze
egyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul.
A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartal
mazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:
— a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó
határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,
— elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8496
hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.

(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.
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Bejelentett összefonódás engedélyezése
(Ügyszám: M.8901 – HSBC/Global Payments)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 218/03)
2018. június 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal össze
egyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul.
A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartal
mazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:
— a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó
határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,
— elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8901
hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.

(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o.
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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

EURÓPAI PARLAMENT
Az Európai Parlament közleménye az Európai Polgár díjról
CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
(2018/C 218/04)
Az Európai Polgár díj kuratóriuma 2018. június 6-án tartotta éves ülését Sylvie Guillaume európai parlamenti alelnök
elnökletével.
Az ülésen döntöttek a 2018. évi díjakról, a díjazottak névsora alább olvasható.
A díjazottak kitüntetésüket saját tagállamukban, az Európai Parlament kapcsolattartó irodái által szervezett nyilvános
ünnepség keretében veszik át. A díjazottak részt vesznek az Európai Parlament 2018. október 9-én Brüsszelben rende
zendő központi eseményén is.
CIVI EUROPAEO PRAEMIUM
Díjazottak
Alicja Szatkowska
Αντρέας Μάτσης/Okan Dugli (Bi-communal Famagusta Initiative)
Άνεμος ανανέωσης
António Pinto Monteiro
Antonio Silvio Caló
Архимандрит Партений Фидановски
Arrels Fundació
Bjorn Formosa
Čebelarska zveza Slovenije
Centre Mondial de la Paix
Dmitri Rõbakov
Don Virginio Colmegna
Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt Ludwigsburg
Eurooppanuoret ry
Fatta!
Fo.B.A.P. ONLUS
Förderverein der Sozialklinik Kalamata
Fundação Francisco Manuel dos Santos
HOPEgenesis
Hrvatski ured za kreativnost i inovacije
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Iespējamā misija
Inner City Helping Homeless
Institut für Erinnerungskultur 2.0 NeverForgetWhy
Irish Men’s Sheds Association
J.C.A. Akerboom
Κιβωτός του κόσμου
La Maison des Femmes de Saint-Denis
Laurent Festas
MagiCAMP
Matthäus Weiß, 1. Landesvorsitzender und der Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. Landesverband Schleswig-Holstein
Mihai Sora
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
Odile Linden
Paola Scagnelli
Pierre Maurice
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés
Polish Jews Forum
Post Bellum
Pražský studentský summit
Proyecto Integra de la Fundación Universidad Camilo José Cela
Refugees Welcome Crawley
Σενέρ Λεβέντ
Spirit of Football e.V.
Stichting De Aldenborgh
Švento Jokūbo Kelio Savivaldybių Asociacija
Szvorák Katalin
Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del Hospital Universitario
Virgen del Rocío
Varga Erika
Vzw/asbl HUMAIN
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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EURÓPAI BIZOTTSÁG
Euroátváltási árfolyamok (1)
2018. június 21.
(2018/C 218/05)
1 euro =
Pénznem

Átváltási árfolyam

1,1538

USD

USA dollár

JPY

Japán yen

DKK

Dán korona

7,4520

GBP

Angol font

0,87370

SEK

Svéd korona

10,3248

CHF

Svájci frank

1,1496

ISK

Izlandi korona

NOK

Norvég korona

9,4253

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

HUF

Magyar forint

PLN

Lengyel zloty

4,3256

RON

Román lej

4,6723

TRY

Török líra

5,4754

AUD

Ausztrál dollár

1,5664

127,59

126,60

25,863
326,15

(1) Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

Pénznem

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

Kanadai dollár
Hongkongi dollár
Új-zélandi dollár
Szingapúri dollár
Dél-Koreai won
Dél-Afrikai rand
Kínai renminbi
Horvát kuna
Indonéz rúpia
Maláj ringgit
Fülöp-szigeteki peso
Orosz rubel
Thaiföldi baht
Brazil real
Mexikói peso
Indiai rúpia

Átváltási árfolyam

1,5381
9,0528
1,6846
1,5714
1 280,79
15,7580
7,4977
7,3790
16 261,40
4,6331
61,637
73,5577
37,995
4,3567
23,5286
78,4145
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A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok
felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről
szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója
(Közzétéve az 1907/2006/EK rendelet (1) 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)

HU

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 218/06)
Engedélyezésről szóló határozatok
A határozat
hivatkozási
száma (1)

C(2018) 3734

A határoza
t kelte

Az anyag neve

Souriau SAS,
RD323, 72470,
Champagné,
Franciaország;

Engedélyszám

REACH/18/6/0

Amphenol Limited, REACH/18/6/2
Thanet Way, CT5
3JF, Whitstable,
Kent, Egyesült
Királyság;

REACH/18/6/3

ITT Cannon,
Cannonstrasse 1,
71384, WeinstadtBeutelsbach,
Németország;

REACH/18/6/4

A felülvizsgálati
időszak lejártá
nak időpontja

A határozat indokai

2029.
Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikke
A hat vegyértékű krómvegyületeket
(króm-trioxid,
kálium-dikromát szeptember 21. (4) bekezdésének megfelelően az anyag
vagy nátrium-dikromát) tartalmazó
felhasználásából származó társadalmikeverék ipari célú felhasználása kad
gazdasági előnyök jelentősebbek, mint
annak az emberi egészséget és
miumbevonatú kerek és négyszög
letes csatlakozók átalakítására
a környezetet érintő kockázatai, és
a nemzetközi szabványokban előírt
a felhasználónak a lejárat időpontjáig
követelményeknél nagyobb teljesít
nem állnak rendelkezésére megfelelő
ményszint elérése, valamint a szél
alternatív anyagok vagy technológiák.
sőséges környezeti körülményeknek
és a magas biztonsági szintű alkal
mazásoknak (pl. katonai, repülés- és
űrtechnikai területen, a bányászat
ban, a tengeri kitermelési ágazatban
és a nukleáris iparban vagy közúti és
vasúti járművek és hajók biztonsági
felszereléseiben való felhasználás
céljából) való megfelelés érdekében.

2018.6.22.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Amphenol
Socapex, 948,
Promenade de
l’Arve, 74311,
THYEZ,
Franciaország;

Engedélyezett felhasználás

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2018.
Króm-trioxid
június 15.
EK-szám 215-607-8,
CAS-szám 1333-82-0

Az engedély
jogosultja

A határoza
t kelte

Az anyag neve

Az engedély
jogosultja

Engedélyszám

Engedélyezett felhasználás

A felülvizsgálati
időszak lejártá
nak időpontja

Tyco Electronics
UK Ltd, Faraday
Road, SN3 5HH,
Swindon, Egyesült
Királyság

HU

Connecteurs
REACH/18/6/5
Electriques
Deutsch, 17 rue
Lavoisier – BP 117,
27091, Evreux,
Franciaország;
REACH/18/6/7

EK-szám 231-906-6,
CAS-szám 7778-50-9

REACH/18/6/8

Souriau SAS,
RD323, 72470,
Champagné,
Franciaország;

REACH/18/6/1

Tyco Electronics
UK Ltd, Faraday
Road, SN3 5HH,
Swindon, Egyesült
Királyság

REACH/18/6/9

Souriau SAS,
RD323, 72470,
Champagné,
Franciaország;

REACH/18/6/10

A hat vegyértékű krómvegyületeket
2024.
(króm-trioxid,
kálium-dikromát szeptember 21.
vagy nátrium-dikromát) tartalmazó
keverék ipari célú felhasználása
kerek és négyszögletes csatlakozók
konverziós bevonatában és passzi
válásában a nemzetközi szab
ványokban előírt követelmények
nek, valamint a szélsőséges
környezeti körülményeknek kitett
iparágak követelményeinek való
megfelelés érdekében.
C 218/7

Tyco Electronics
UK Ltd, Faraday
Road, SN3 5HH,
Swindon, Egyesült
Királyság
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REACH/18/6/6
Connecteurs
Electriques
Deutsch, 17 rue
Lavoisier – BP 117,
27091, Evreux,
Franciaország;

Kálium-dikromát

A határozat indokai

2018.6.22.

A határozat
hivatkozási
száma (1)

A határoza
t kelte

Az anyag neve

Az engedély
jogosultja

Engedélyszám

Engedélyezett felhasználás

A felülvizsgálati
időszak lejártá
nak időpontja

Amphenol Limited, REACH/18/6/12
Thanet Way, CT5
EK-szám 234-190-3,
3JF, Whitstable,
CAS-szám 10588-01-9 Kent, Egyesült
7789-12-0
Királyság;

A határozat indokai

C 218/8

A határozat
hivatkozási
száma (1)

Nátrium-dikromát

EK-szám 215-607-8,
CAS-szám 1333-82-0

REACH/18/6/14

ITT Cannon,
Cannonstrasse 1,
71384, WeinstadtBeutelsbach,
Németország;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics
UK Ltd, Faraday
Road, SN3 5HH,
Swindon, Egyesült
Királyság

REACH/18/6/18

Souriau SAS,
RD323, 72470,
Champagné,
Franciaország;

REACH/18/6/11
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Amphenol
Socapex, 948,
Promenade de
l’Arve, 74311,
THYEZ,
Franciaország;

HU

Króm-trioxid

Amphenol Limited, REACH/18/6/13
Thanet Way, CT5
3JF, Whitstable,
Kent, Egyesült
Királyság;
Nátrium-dikromát

REACH/18/6/15 Króm-trioxidot tartalmazó keverék
2021.
ipari célú felhasználása a szélsősé szeptember 21.
ges környezeti körülményeknek
kitett iparágak által használt,
kompozit anyagból készült csat
lakozók maratásához elsősorban
a nemzetközi szabványok követel
ményeinek megfelelően tapadó
réteg biztosítása érdekében.
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Amphenol
Socapex, 948,
EK-szám 234-190-3,
Promenade de
CAS-szám 10588-01-9 l’Arve, 74311,
7789-12-0
THYEZ,
Franciaország

A határoza
t kelte

Az anyag neve

Kálium-dikromát

Króm-trioxid
EK-szám 215-607-8,
CAS-szám 1333-82-0

Engedélyszám

Engedélyezett felhasználás

Connecteurs
REACH/18/6/17
Electriques
Deutsch, 17 rue
Lavoisier – BP 117,
27091, Evreux,
Franciaország
Souriau SAS,
RD323, 72470,
Champagné,
Franciaország

A felülvizsgálati
időszak lejártá
nak időpontja

A határozat indokai
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EK-szám 231-906-6,
CAS-szám 7778-50-9

Az engedély
jogosultja
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A határozat
hivatkozási
száma (1)

REACH/18/6/19
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(1) A határozat az Európai Bizottság következő internetes oldalán érhető el: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_hu
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A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről
szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikke (2) bekezdése alapján
(2018/C 218/07)
NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARD TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN KONCESSZIÓ
KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE VONATKOZÓAN
A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügye
kért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további
akban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében
történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.
1.
A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.
A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdé
sének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
2.
A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes
személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha
többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy
a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és
külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.
A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós
szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társa
ságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt
is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni
fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavál
lalkozót illetik meg, illetve terhelik.
3.
A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha
a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Borsod–Abaúj–Zemplén, és Heves megyében az alábbi táblázatban megadott települések
között helyezkedik el:
Település

Megye

Település

Megye

Andornaktálya

Heves

Mályi

Borsod–Abaúj–Zemplén

Besenyőtelek

Heves

Mezőcsát

Borsod–Abaúj–Zemplén

(1) Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati
ügyekért felelős tagja.
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Település

Megye
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Település

Megye

Bogács

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőkeresztes

Borsod–Abaúj–Zemplén

Borsodgeszt

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőkövesd

Borsod–Abaúj–Zemplén

Borsodivánka

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőnagymihály

Borsod–Abaúj–Zemplén

Bükkábrány

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőnyárád

Borsod–Abaúj–Zemplén

Bükkaranyos

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőszemere

Heves

Bükkzsérc

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőtárkány

Heves

Cserépfalu

Borsod–Abaúj–Zemplén

Miskolc

Borsod–Abaúj–Zemplén

Cserépváralja

Borsod–Abaúj–Zemplén

Nagytálya

Heves

Csincse

Borsod–Abaúj–Zemplén

Négyes

Borsod–Abaúj–Zemplén

Dormánd

Heves

Noszvaj

Heves

Eger

Heves

Novaj

Heves

Egerbakta

Heves

Nyékládháza

Borsod–Abaúj–Zemplén

Egerfarmos

Heves

Ostoros

Heves

Egerlövő

Borsod–Abaúj–Zemplén

Poroszló

Heves

Egerszalók

Heves

Sajópetri

Borsod–Abaúj–Zemplén

Egerszólát

Heves

Sály

Borsod–Abaúj–Zemplén

Emőd

Borsod–Abaúj–Zemplén

Sirok

Heves

Füzesabony

Heves

Szentistván

Borsod–Abaúj–Zemplén

Gelej

Borsod–Abaúj–Zemplén

Szihalom

Heves

Harsány

Borsod–Abaúj–Zemplén

Szomolya

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkeresztúr

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tard

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőszalonta

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tibolddaróc

Borsod–Abaúj–Zemplén

Igrici

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszabábolna

Borsod–Abaúj–Zemplén

Kács

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszadorogma

Borsod–Abaúj–Zemplén

Kisgyőr

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszafüred

Jász–Nagykun–Szolnok

Kistokaj

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszavalk

Borsod–Abaúj–Zemplén

Maklár

Heves

Vatta

Borsod–Abaúj–Zemplén

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.
A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt
kivágott térrészek.
A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem
tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ
(www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján
(www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.
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A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 1 271,76 km2.
A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezke
dik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával
vagy mélyebben húzódik annál.
5.
A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 315.000.000,- Ft (azaz háromszáztizenötmillió forint) + ÁFA, amelynél
nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az eredményhirdetést
követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.
6.
A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10.000.000,- Ft
(azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
7.
A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50.000.000,- Ft (azaz
ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejár
tát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat
pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint,
ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti
meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
8.
A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legki
sebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására
a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül,
amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésé
ben meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék
mérték az irányadó.
9.
A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban
találhatók.
10. A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145
Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország. Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati
kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló
igazolást állít ki.
A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében
a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is
be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.
11. A Pályázati kiírás vételára nettó 100.000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ
10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átuta
láson közleményként fel kell tüntetni a TACHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás
ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati
kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül
visszautalásra kerül a befizető részére.
12. Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan meg
fizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati
kiírást.
13. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 26. napján 10-12 óra között, az MBFSZ
Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati
kiírásban meghatározottak szerint.
14. A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötött
ség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.
15. A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat ered
ménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
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16. A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtar
tama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot sze
rez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek
területére korlátozódik.
17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18. A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét
követő 90. nap.
19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I) A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:
— A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló
elképzelések).
— A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.
— A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.
— Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.
— A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére
kidolgozott intézkedések.
— A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.
II) A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:
— A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre
állása, ezen belül a saját erő mértéke.
— Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák
összértéke.
III) A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.
— A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.
— A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.
Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére
vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.
A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevé
kenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és
a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy
a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye
összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során
a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti több
ségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak,
úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.
A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
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22. A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően,
a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati
kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhe
tővé teszi.
Budapest, 2018. ……… …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter

2018.6.22.
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A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről
szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján
(2018/C 218/08)
NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TISZAFÜRED TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN
KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE
VONATKOZÓAN
A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügye
kért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további
akban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében
történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.
1.
A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.
A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdé
sének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
2.
A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes
személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha
többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy
a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és
külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.
A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós
szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társa
ságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt
is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni
fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavál
lalkozót illetik meg, illetve terhelik.
3.
A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha
a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Borsod–Abaúj–Zemplén, Hajdú–Bihar, Heves, és Jász–Nagykun–Szolnok megyében az
alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el:
Település

Megye

Település

Megye

Abádszalók

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszaderzs

Jász–Nagykun–Szolnok

Egyek

Hajdú–Bihar

Tiszadorogma

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hortobágy

Hajdú–Bihar

Tiszafüred

Jász–Nagykun–Szolnok

(1) Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati
ügyekért felelős tagja.
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Település

Megye
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Település

Megye

Kunmadaras

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszaigar

Jász–Nagykun–Szolnok

Nádudvar

Hajdú–Bihar

Tiszaörs

Jász–Nagykun–Szolnok

Nagyiván

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszaszentimre

Jász–Nagykun–Szolnok

Poroszló

Heves

Tiszaszőlős

Jász–Nagykun–Szolnok

Sarud

Heves

Tiszavalk

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszabábolna

Borsod–Abaúj–Zemplén

Újlőrincfalva

Heves

Tiszacsege

Hajdú–Bihar

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.
A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt
kivágott térrészek.
A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem
tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ
(www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján
(www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.
A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 654 km2.
A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezke
dik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával
vagy mélyebben húzódik annál.
5.
A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 321 000 000,- Ft (azaz háromszázhuszonegymillió forint) + ÁFA,
amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az ered
ményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.
6.
A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,Ft (azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
7.
A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz
ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejár
tát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat
pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint,
ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti
meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
8.
A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legki
sebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására
a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül,
amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésé
ben meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék
mérték az irányadó.
9.
A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban
találhatók.
10. A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145
Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország, Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati
kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló
igazolást állít ki.
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A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében
a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is
be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.
11. A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ
10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átuta
láson közleményként fel kell tüntetni a TFCHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás
ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati
kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül
visszautalásra kerül a befizető részére.
12. Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan meg
fizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati
kiírást.
13. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 26. napján 10-12 óra között, az MBFSZ
Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati
kiírásban meghatározottak szerint.
14. A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötött
ség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.
15. A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat ered
ménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
16. A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtar
tama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot sze
rez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek
területére korlátozódik.
17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18. A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét
követő 90. nap.
19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I) A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:
— A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló
elképzelések).
— A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.
— A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.
— Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.
— A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére
kidolgozott intézkedések.
— A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.
II) A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:
— A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre
állása, ezen belül a saját erő mértéke.
— Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák
összértéke.
III) A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.
— A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.
— A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.
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Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére
vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.
A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevé
kenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és
a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy a Bt.
22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye
összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során
a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti több
ségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak,
úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.
A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
22. A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően,
a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati
kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhe
tővé teszi.
Budapest, 2018. ……… …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter
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A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről
szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikke (2) bekezdése alapján
(2018/C 218/09)
NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TISZATARJÁN TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN
KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE
VONATKOZÓAN
A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügye
kért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további
akban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében
történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.
1.
A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.
A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdé
sének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
2.
A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes
személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha
többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy
a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és
külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.
A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós
szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társa
ságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt
is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni
fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavál
lalkozót illetik meg, illetve terhelik.
3.
A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha
a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Borsod–Abaúj–Zemplén, Hajdú–Bihar, Jász–Nagykun–Szolnok és Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyében az alábbi táblázatban megadott települések között helyezkedik el:
Település

Megye

Település

Megye

Alsózsolca

Borsod–Abaúj–Zemplén

Muhi

Borsod–Abaúj–Zemplén

Arnót

Borsod–Abaúj–Zemplén

Nádudvar

Hajdú–Bihar

Ároktő

Borsod–Abaúj–Zemplén

Nagycsécs

Borsod–Abaúj–Zemplén

(1) Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati
ügyekért felelős tagja.
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Település

Megye

Település
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Megye

Balmazújváros

Hajdú–Bihar

Nagyhegyes

Hajdú–Bihar

Bekecs

Borsod–Abaúj–Zemplén

Nemesbikk

Borsod–Abaúj–Zemplén

Berzék

Borsod–Abaúj–Zemplén

Nyékládháza

Borsod–Abaúj–Zemplén

Bőcs

Borsod–Abaúj–Zemplén

Onga

Borsod–Abaúj–Zemplén

Egyek

Hajdú–Bihar

Ónod

Borsod–Abaúj–Zemplén

Emőd

Borsod–Abaúj–Zemplén

Oszlár

Borsod–Abaúj–Zemplén

Felsőzsolca

Borsod–Abaúj–Zemplén

Polgár

Hajdú–Bihar

Folyás

Hajdú–Bihar

Prügy

Borsod–Abaúj–Zemplén

Gesztely

Borsod–Abaúj–Zemplén

Sajóhídvég

Borsod–Abaúj–Zemplén

Girincs

Borsod–Abaúj–Zemplén

Sajólád

Borsod–Abaúj–Zemplén

Görbeháza

Hajdú–Bihar

Sajóörös

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hajdúszoboszló

Hajdú–Bihar

Sajópetri

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőbába

Borsod–Abaúj–Zemplén

Sajószöged

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkeresztúr

Borsod–Abaúj–Zemplén

Szakáld

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkürt

Borsod–Abaúj–Zemplén

Szerencs

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőpapi

Borsod–Abaúj–Zemplén

Taktaharkány

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőszalonta

Borsod–Abaúj–Zemplén

Taktakenéz

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hernádkak

Borsod–Abaúj–Zemplén

Taktaszada

Borsod–Abaúj–Zemplén

Hernádnémeti

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszacsege

Hajdú–Bihar

Hortobágy

Hajdú–Bihar

Tiszadada

Szabolcs–Szatmár–Bereg

Igrici

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszadob

Szabolcs–Szatmár–Bereg

Karcag

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszadorogma

Borsod–Abaúj–Zemplén

Kesznyéten

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszagyulaháza

Hajdú–Bihar

Kiscsécs

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszakeszi

Borsod–Abaúj–Zemplén

Kistokaj

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszalúc

Borsod–Abaúj–Zemplén

Köröm

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszapalkonya

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mályi

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszatarján

Borsod–Abaúj–Zemplén

Megyaszó

Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszaújváros

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőcsát

Borsod–Abaúj–Zemplén

Újcsanálos

Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőnagymihály

Borsod–Abaúj–Zemplén

Újszentmargita

Hajdú–Bihar

Miskolc

Borsod–Abaúj–Zemplén

Újtikos

Hajdú–Bihar

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.
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A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt
kivágott térrészek.
A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem
tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ
(www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján
(www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.
A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 1 770,8 km2.
A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezke
dik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával
vagy mélyebben húzódik annál.
5.
A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 318 000 000,- Ft (azaz háromszáztizennyolcmillió forint) + ÁFA,
amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az ered
ményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.
6.
A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,- Ft
(azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
7.
A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz
ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejár
tát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat
pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint,
ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti
meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
8.
A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legki
sebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására
a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül,
amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésé
ben meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék
mérték az irányadó.
9.
A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban
találhatók.
10. A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145
Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország. Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati
kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló
igazolást állít ki.
A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében
a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is
be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.
11. A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ
10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átuta
láson közleményként fel kell tüntetni a TTCHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás
ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati
kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül
visszautalásra kerül a befizető részére.
12. Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan meg
fizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati
kiírást.
13. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 27. napján 10-12 óra között, az MBFSZ
Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati
kiírásban meghatározottak szerint.
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14. A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötött
ség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.
15. A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat ered
ménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
16. A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtar
tama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot sze
rez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek
területére korlátozódik.
17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18. A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét
követő 90. nap.
19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I) A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:
— A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló
elképzelések).
— A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.
— A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.
— Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.
— A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére
kidolgozott intézkedések.
— A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.
II) A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:
— A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre
állása, ezen belül a saját erő mértéke.
— Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák
összértéke.
III) A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.
— A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.
— A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.
Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére
vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.
A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevé
kenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és
a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy a Bt.
22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye
összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során
a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti több
ségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak,
úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.
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A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
22. A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően,
a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati
kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhe
tővé teszi.
Budapest, 2018. ……… …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter
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A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről
szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikke (2) bekezdése alapján
(2018/C 218/10)
NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚJSZILVÁS TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN
KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE
VONATKOZÓAN
A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügye
kért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további
akban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében
történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.
1.
A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.
A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdé
sének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
2.
A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes
személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha
többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy
a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és
külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.
A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós
szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társa
ságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt
is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni
fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavál
lalkozót illetik meg, illetve terhelik.
3.
A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha
a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Bács–Kiskun, Jász–Nagykun–Szolnok, és Pest megyében az alábbi táblázatban megadott
települések között helyezkedik el:
Település

Megye

Település

Megye

Abony

Pest

Nyársapát

Pest

Albertirsa

Pest

Pánd

Pest

Cegléd

Pest

Pilis

Pest

(1) Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati
ügyekért felelős tagja.

2018.6.22.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

Település

Megye
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Település

Megye

Ceglédbercel

Pest

Pusztavacs

Pest

Csemő

Pest

Tápióbicske

Pest

Dánszentmiklós

Pest

Tápiógyörgye

Pest

Jászkarajenő

Pest

Tápiószele

Pest

Káva

Pest

Tápiószentmárton

Pest

Kocsér

Pest

Tápiószőlős

Pest

Kőröstetétlen

Pest

Törtel

Pest

Lajosmizse

Bács–Kiskun

Újszász

Jász–Nagykun–Szolnok

Mikebuda

Pest

Újszilvás

Pest

Nagykőrös

Pest

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.
A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt
kivágott térrészek.
A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem
tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ
(www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján
(www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.
A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 1 050 km2.
A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezke
dik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával
vagy mélyebben húzódik annál.
5.
A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 321 000 000,- Ft (azaz háromszázhuszonegymillió forint) + ÁFA,
amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az ered
ményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.
6.
A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,- Ft
(azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
7.
A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz
ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejár
tát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat
pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint,
ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti
meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
8.
A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legki
sebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására
a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül,
amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésé
ben meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék
mérték az irányadó.
9.
A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban
találhatók.
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10. A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145
Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország, Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati
kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló
igazolást állít ki.
A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében
a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is
be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.
11. A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ
10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átuta
láson közleményként fel kell tüntetni az UJCHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás
ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati
kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül
visszautalásra kerül a befizető részére.
12. Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan meg
fizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati
kiírást.
13. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 27. napján 10-12 óra között, az MBFSZ
Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati
kiírásban meghatározottak szerint.
14. A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötött
ség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.
15. A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat ered
ménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
16. A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtar
tama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot sze
rez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek
területére korlátozódik.
17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18. A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét
követő 90. nap.
19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I) A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:
— A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló
elképzelések).
— A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.
— A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.
— Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.
— A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére
kidolgozott intézkedések.
— A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.
II) A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:
— A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre
állása, ezen belül a saját erő mértéke.
— Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák
összértéke.
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III) A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.
— A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.
— A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.
Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére
vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.
A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevé
kenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és
a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy
a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye
összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során
a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti több
ségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak,
úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.
A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
22. A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően,
a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati
kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhe
tővé teszi.
Budapest, 2018. ……… …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter
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A Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a szénhidrogének kutatására,
feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és fehasználásának feltételeiről
szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének 3. cikk (2) bekezdése alapján
(2018/C 218/11)
NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ZALAERDŐD TERÜLETÉRE SZÉNHIDROGÉN
KONCESSZIÓ KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KUTATÁSÁRA, FELTÁRÁSÁRA ÉS KITERMELÉSÉRE
VONATKOZÓAN
A Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Miniszter (továbbiakban: Kiíró vagy Miniszter) mint a bányászati ügye
kért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a további
akban: Nvt.), a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) és a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) alapján nyilvános pályázatot ír ki szénhidrogén koncessziós szerződés keretében
történő kutatására, feltárására és kitermelésére az alábbi feltételek szerint.
1.
A pályázat kiírását, elbírálását, a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közreműködésével a Kt. és a Bt. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését a Miniszter által létrehozott Minősítő Bizottság végzi.
A Minősítő Bizottság javaslata alapján a koncesszió megadásáról a Miniszter dönt, amely alapján a Kt. 5. § (1) bekezdé
sének megfelelően (1) a Miniszter a pályázat nyertesével koncessziós szerződést köthet.
A pályázati eljárás nyelve magyar.
2.
A pályázati eljárásban részt vehet a pályázati feltételeknek megfelelő bármely belföldi vagy külföldi természetes
személy, valamint az Nvt.-ben meghatározott átlátható szervezet, közös ajánlattétel keretében is. Abban az esetben, ha
többen együttesen pályáznak jelen koncessziós tevékenységre, kötelesek maguk közül képviselőt kijelölni azzal, hogy
a koncessziós szerződés teljesítésével összefüggésben egyetemleges felelősséggel tartoznak. A pályázat során a belföldi és
külföldi pályázók egyenlő elbírálásban részesülnek.
A koncesszióköteles tevékenység folytatására a koncessziós szerződést aláíró pályázónak (Koncesszornak) a koncessziós
szerződés hatálybalépésétől számított kilencven napon belül saját részvételével olyan belföldi székhelyű gazdasági társa
ságot (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt
is a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a Koncessziós Társaságban tulajdonosként érvényesíteni
fogja. A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a Koncessziós Társaságot, mint bányavál
lalkozót illetik meg, illetve terhelik.
3.
A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatálybalépésétől számított 20 év, amely külön pályázat kiírása
nélkül meghosszabbítható egy alkalommal – eredeti időtartamának legfeljebb felével – abban az esetben, ha
a Koncesszor és a Koncessziós Társaság valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.
4.

A koncesszióra kijelölt terület adatai:

A koncesszióra kijelölt terület: Győr–Moson–Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében az alábbi táblázatban megadott
települések között helyezkedik el:
Település

Megye

Település

Megye

Adorjánháza

Veszprém

Meggyeskovácsi

Vas

Alsóújlak

Vas

Mersevát

Vas

Apácatorna

Veszprém

Mesteri

Vas

Batyk

Zala

Mezőlak

Veszprém

(1) Jelen pályázat meghirdetésekor az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 109. § 3. és 5. pontja alapján a nemzeti fejlesztési miniszter a Kormány állami vagyon felügyeletéért és a bányászati
ügyekért felelős tagja.
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Megye
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Település

Megye

Bejcgyertyános

Vas

Mihályfa

Zala

Békás

Veszprém

Mihályháza

Veszprém

Beled

Győr–Moson–Sopron

Mikosszéplak

Vas

Bérbaltavár

Vas

Nagyacsád

Veszprém

Boba

Vas

Nagyalásony

Veszprém

Bodorfa

Veszprém

Nagypirit

Veszprém

Borgáta

Vas

Nagysimonyi

Vas

Bögöte

Vas

Nagytilaj

Vas

Celldömölk

Vas

Nemesgörzsöny

Veszprém

Csáfordjánosfa

Győr–Moson–Sopron

Nemeshany

Veszprém

Csánig

Vas

Nemeskeresztúr

Vas

Csehi

Vas

Nemeskocs

Vas

Csehimindszent

Vas

Nemesszalók

Veszprém

Csipkerek

Vas

Nick

Vas

Csögle

Veszprém

Nyárád

Veszprém

Csönge

Vas

Nyőgér

Vas

Dabronc

Veszprém

Óhíd

Zala

Dabrony

Veszprém

Olaszfa

Vas

Dáka

Veszprém

Ostffyasszonyfa

Vas

Dénesfa

Győr–Moson–Sopron

Oszkó

Vas

Doba

Veszprém

Pácsony

Vas

Döbröce

Zala

Pakod

Zala

Dötk

Zala

Páli

Győr–Moson–Sopron

Duka

Vas

Pápoc

Vas

Edve

Győr–Moson–Sopron

Pókaszepetk

Zala

Egeralja

Veszprém

Rábakecöl

Győr–Moson–Sopron

Egervár

Zala

Rábapaty

Vas

Egervölgy

Vas

Rábasebes

Győr–Moson–Sopron

Egyed

Győr–Moson–Sopron

Rábaszentandrás

Győr–Moson–Sopron

Egyházashetye

Vas

Répcelak

Vas

Egyházaskesző

Veszprém

Répceszemere

Győr–Moson–Sopron

Gérce

Vas

Rigács

Veszprém
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Megye

Gógánfa

Veszprém

Rum

Vas

Gősfa

Zala

Sárvár

Vas

Győrvár

Vas

Sitke

Vas

Hetyefő

Veszprém

Sobor

Győr–Moson–Sopron

Hosszúpereszteg

Vas

Somlójenő

Veszprém

Hosztót

Veszprém

Somlószőlős

Veszprém

Ikervár

Vas

Somlóvásárhely

Veszprém

Iszkáz

Veszprém

Somlóvecse

Veszprém

Jákfa

Vas

Sótony

Vas

Jánosháza

Vas

Sümeg

Veszprém

Káld

Vas

Sümegcsehi

Zala

Kám

Vas

Szalapa

Zala

Kamond

Veszprém

Szany

Győr–Moson–Sopron

Káptalanfa

Veszprém

Szemenye

Vas

Karakó

Vas

Szentimrefalva

Veszprém

Karakószörcsök

Veszprém

Szergény

Vas

Keléd

Vas

Szil

Győr–Moson–Sopron

Kemendollár

Zala

Tekenye

Zala

Kemeneshőgyész

Veszprém

Tokorcs

Vas

Kemeneskápolna

Vas

Türje

Zala

Kemenesmagasi

Vas

Tüskevár

Veszprém

Kemenesmihályfa

Vas

Ukk

Veszprém

Kemenespálfa

Vas

Uraiújfalu

Vas

Kemenessömjén

Vas

Vág

Győr–Moson–Sopron

Kemenesszentmárton

Vas

Vámoscsalád

Vas

Kemenesszentpéter

Veszprém

Várkesző

Veszprém

Kenyeri

Vas

Vásárosfalu

Győr–Moson–Sopron

Kerta

Veszprém

Vásárosmiske

Vas

Kisberzseny

Veszprém

Vasboldogasszony

Zala

Kiscsősz

Veszprém

Vashosszúfalu

Vas

Kisgörbő

Zala

Vasvár

Vas

Kispirit

Veszprém

Veszprémgalsa

Veszprém
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Település

Megye

Kissomlyó

Vas

Vid

Veszprém

Kisvásárhely

Zala

Vinár

Veszprém

Kisszőlős

Veszprém

Vönöck

Vas

Köcsk

Vas

Zalabér

Zala

Külsővat

Veszprém

Zalaerdőd

Veszprém

Lakhegy

Zala

Zalagyömörő

Veszprém

Magyargencs

Veszprém

Zalameggyes

Veszprém

Magyarkeresztúr

Győr–Moson–Sopron

Zalaszegvár

Veszprém

Marcalgergelyi

Veszprém

Zalaszentgrót

Zala

Marcaltő

Veszprém

Zalavég

Zala

Megyer

Veszprém

Zsennye

Vas

A koncesszióra kijelölt terület, mint térrész fedőlapja: felszín és alaplapja: -5 000 mBf.
A koncesszióra kijelölt területbe nem tartoznak bele a szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelek miatt
kivágott térrészek.
A koncesszióra kijelölt terület sarokponti koordinátáit EOV rendszerben, továbbá a koncesszióra kijelölt területbe nem
tartozó, szénhidrogén ásványi nyersanyagra megállapított bányatelkek, mint kivágott térrészek adatait, az MBFSZ
(www.mbfsz.gov.hu honlapon a „Koncesszió” menüpontra kattintva) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján
(www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) lehet megtekinteni.
A koncesszióra kijelölt terület nagysága: 1 871 km2.
A koncesszióra kijelölt területbe nem számítanak bele azon bányatelkek területei, amely fedőlapja magasabban helyezke
dik el a koncesszióra kijelölt terület fedőlapjánál, és az alaplapja megegyezik a koncesszióra kijelölt terület alaplapjával
vagy mélyebben húzódik annál.
5.
A koncessziós díj legkisebb nettó összege: 342 000 000,- Ft (azaz háromszáznegyvenkétmillió forint) + ÁFA,
amelynél nagyobb fix összegre a pályázatban ajánlatot lehet tenni. A nyertes pályázónak a koncessziós díjat az ered
ményhirdetést követően, a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig kell megfizetnie.
6.
A koncessziós pályázaton való részvétel feltétele a részvételi díj befizetése, amelynek összege nettó 10 000 000,- Ft
(azaz tízmillió forint) + ÁFA, amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
7.
A részvételi díj megfizetése mellett a pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához, 50 000 000,- Ft (azaz
ötvenmillió forint) pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejár
tát megelőző napig az ajánlati kötöttség biztosítékaként. A befizetett pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg a pályázat
pályázó általi visszavonása, illetve eredményes eljárás esetén, ha a nyertes pályázó a szerződést nem köti meg, valamint,
ha az ajánlott koncessziós díjat a koncessziós szerződésben meghatározott mértékben, módon és időpontig nem fizeti
meg. A pályázati biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
8.
A koncessziós szerződés alapján fizetendő, hagyományos szénhidrogén termelésre vonatkozó bányajáradék legki
sebb mértéke – a Miniszter döntése szerint – 16 %, amelynél nagyobb mértékű bányajáradék fizetésének vállalására
a pályázatban ajánlatot lehet tenni, azzal, hogy az így vállalt bányajáradék a koncessziós szerződésben rögzítésre kerül,
amelyet a koncesszió időtartama alatt fizetni kell. A Bt. 20. § (3) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint az (5) bekezdésé
ben meghatározott esetek kivételt képeznek, mely esetekben a Bt.-ben meghatározott mindenkor hatályos bányajáradék
mérték az irányadó.
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9.
A pályázattal kapcsolatos jogi, pénzügyi, műszaki és további feltételek, valamint információk a Pályázati kiírásban
találhatók.
10. A Pályázati kiírás a pályázat benyújtásának napját megelőző napig az MBFSZ Ügyfélszolgálati irodájában (1145
Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország. Tel.: +36 13012900) munkanapokon 8-14 óráig vehető át a Pályázati
kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat bemutatása ellenében. Az átvételről az MBFSZ névre szóló
igazolást állít ki.
A Pályázati kiírás megvásárlásakor a pályázókkal történő kapcsolattartás és a pályázók tájékoztatása érdekében
a Pályázati kiírást megvásárlónak egy koncessziós pályázati azonosító lapot (a továbbiakban: Pályázati azonosító lap) is
be kell nyújtania, amely az MBFSZ honlapjáról (www.mbfsz.gov.hu) a „Koncesszió” menüpontra kattintva tölthető le.
11. A Pályázati kiírás vételára nettó 100 000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA, amelyet az MBFSZ
10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az átuta
láson közleményként fel kell tüntetni a ZACHDV kódot, valamint a Pályázati kiírást megvásárló nevét. A Pályázati kiírás
ellenértéke készpénzben nem egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza. A Pályázati
kiírás ellenértéke, amennyiben a Pályázati kiírás nem került átvételre, a benyújtási határidő lejártát követő öt napon belül
visszautalásra kerül a befizető részére.
12. Pályázatot csak a Pályázati kiírást megvásárló és a részvételi díjat, valamint a pályázati biztosítékot igazoltan meg
fizető nyújthat be. Ha többen együttesen pályáznak úgy elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a Pályázati
kiírást.
13. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani 2018. szeptember 27. napján 10-12 óra között, az MBFSZ
Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23., Magyarország), magyar nyelven, a Pályázati
kiírásban meghatározottak szerint.
14. A pályázat benyújtásával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötött
ség időtartama a benyújtástól a pályázati eljárás lezárásig tart. A pályázó ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki.
15. A Miniszter fenntartja a jogot, hogy jelen koncessziós pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat ered
ménytelennek nyilvánításából eredően sem a Miniszterrel, sem a Miniszter által képviselt Magyar Állammal, sem
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint a Miniszter munkaszervezetével szemben semmiféle igény nem
érvényesíthető.
16. A pályázat nyertese – az erre a feladatra kötelezően létrehozott Koncessziós Társaság útján – a koncesszió időtar
tama alatt, a koncesszióra kijelölt területen a szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére kizárólagos jogot sze
rez. A bányatelket megállapító határozat véglegessé válásával a kutatási területre vonatkozó koncessziós jog a bányatelek
területére korlátozódik.
17.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

18. A koncessziós pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét
követő 90. nap.
19.

A Kiíró biztosítja a versenysemlegességet, előnyben részesítési szempontrendszert nem alkalmaz.

20.

A pályázat elbírálásának szempontrendszere:

I) A koncesszió köteles tevékenység Kutatási munkaprogramjának tartalmával összefüggő értékelési szempontok:
— A kutatás munkaprogramjának szakmai megalapozottsága (a szénhidrogén legteljesebb megkutatását szolgáló
elképzelések).
— A kutatás elvégzésére tervezett időtartam.
— A Kutatási munkaprogram végrehajtása során vállalt pénzügyi kötelezettség.
— Az alkalmazni kívánt műszaki megoldások korszerűsége.
— A koncesszió köteles tevékenység során a környezeti elemek védelmére, a károk megelőzésére és csökkentésére
kidolgozott intézkedések.
— A kitermelés megkezdésére vállat, a törvényben meghatározott öt éves határidőnél rövidebb időtartam.
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II) A pályázó koncessziós szerződés teljesítésére való alkalmasságával összefüggő értékelési szempontok:
— A pályázó pénzügyi helyzete, a koncesszióköteles tevékenység finanszírozásához szükséges forrás rendelkezésre
állása, ezen belül a saját erő mértéke.
— Szénhidrogén bányászattal összefüggésben – a pályázat kiírását megelőző 3 évben – teljesített referenciák
összértéke.
III) A koncessziós szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos értékelési szempont.
— A miniszter által megállapított legkisebb koncessziós díjhoz képest vállalt nettó koncessziós díj.
— A miniszter által megállapított legkisebb bányajáradékhoz képest vállalt bányajáradék.
Az elbírálás részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenység engedélyezési eljárására, folytatására és befejezésére
vonatkozó jogszabályok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
21.

A koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 90 napon belül kerül sor. E határidő egy alkalommal,
legfeljebb 60 nappal a Miniszter által meghosszabbítható.
A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a koncesszió keretében átengedett kizárólagos állami gazdasági tevé
kenységet – szénhidrogén kutatása, feltárása, kitermelése zárt területen – a vonatkozó hatályos jogszabályok és
a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor figyelemmel kell lennie arra, hogy a koncesszió elnyerésének feltétele, hogy
a Bt. 22/A. § (13) bekezdés szerint a szénhidrogének esetében egy bányavállalkozó kutatási joga vagy kutatási engedélye
összesen legfeljebb 15 000 km2 szénhidrogén kutatási területre terjedhet ki. A kutatási terület megállapítása során
a kutatási jogot vagy a kutatási engedélyt megszerezni kívánó bányavállalkozóban a Polgári Törvénykönyv szerinti több
ségi befolyással rendelkező bányavállalkozó kutatási területét is figyelembe kell venni. Ha többen együttesen pályáznak,
úgy minden pályázónak egyenként meg kell felelnie ezen kritériumnak.
A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
22. A pályázattal kapcsolatban kizárólag magyar nyelven, írásban a Pályázati kiírás megvásárlását követően,
a Pályázati kiírásban meghatározott módon lehet tájékoztatást kérni, amely tekintetében a választ az MBFSZ a Pályázati
kiírás megvásárlásakor benyújtott Pályázati azonosító lapon megadott elektronikus levélcímen mindenki számára elérhe
tővé teszi.
Budapest, 2018. ……… …-án/-én.

Dr. SESZTÁK Miklós

miniszter
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V
(Hirdetmények)

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Összefonódás előzetes bejelentése
(Ügyszám: M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 218/12)
1. 2018. június 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett
összefonódásról.
E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:
— Neste Oyj (Finnország),
— a Demeter Holding BV irányítása alá tartozó Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Hollandia).
A Neste Oyj (a továbbiakban: Neste) az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében
kizárólagos irányítást szerez a G Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (a továbbiakban: Demeter) egésze felett, mely
a Demeter csoport állati zsiradékok és fehérjék területét érintő beszerzési és ellátási tevékenységeinek összevonását
eredményezi.
Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.
2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

— a Neste esetében: a Neste finomító és marketingvállalat, mely elsősorban alacsony kibocsátású, kiváló minőségű köz
lekedési üzemanyagokkal foglalkozik; a megújulóüzemanyag-gyártáshoz a Neste csoport megújuló alapanyagokat,
többek között állati zsiradékokat használ fel,
— a Demeter esetében: a Demeter feldolgozott állati zsiradékok és feldolgozott állati fehérjék felvásárlása és újraértéke
sítése terén tevékenykedik.
3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési
rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.
4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételei
ket nyújtsák be a Bizottságnak.
Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot
minden esetben fel kell tüntetni:
M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins
(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
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Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:
E-mail-cím: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 22964301
Postai cím:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Értesítés az
személyekkel
bevezetéséről
jegyzékbe az

ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes
és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések
szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett
(EU) 2018/888 bizottsági rendelet értelmében felvett Myrna Ajijul Mabanza és
Abdulpatta Escalon Abubaka számára
(2018/C 218/13)

1. A (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozat (1) felkéri az Uniót, hogy az 1267(1999) és az 1333(2000) ENSZ BThatározat alapján összeállított, és az 1267(1999) ENSZ BT-határozattal létrehozott ENSZ-bizottság által rendszeresen
felülvizsgált jegyzékben említetteknek megfelelően fagyassza be az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezet tagjai, valamint
a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.
Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:
— az ISIL (Dáis) és az al-Kaida,
— az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és
csoportok, valamint
— az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése
alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.
Az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet
„összeköttetésben áll” az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával:
a) az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy az azzal összeköttetésben álló bármely sejt, fiókszervezet vagy frakció által, azzal
együttműködve, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finan
szírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;
b) fegyver és kapcsolódó felszerelés biztosítása, eladása vagy szállítása bármelyikük számára;
c) bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy
d) egyéb támogatás nyújtása bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.
2. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bizottsága 2018. június 18-án jóváhagyta Myrna Ajijul Mabanza és Abdulpatta
Escalon Abubaka bejegyzésének az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szankcióbizottság jegyzékébe való felvételét.
Myrna Ajijul Mabanza és Abdulpatta Escalon Abubaka bármikor – igazoló dokumentumokkal kiegészített – kérelmet
terjeszthetnek az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őket az ENSZ fent
említett jegyzékébe felvevő döntést. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:
United Nations – Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA
Tel: +1 2129632671
Fax: +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org
További információk az alábbi internetcímen
aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
(1) HL L 255., 2016.9.21., 25. o.

találhatók:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/

2018.6.22.
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3. A 2. pontban említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetek
kel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések
bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (1) I. mellékletét módosító (EU) 2018/888 rendele
tet (2). A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás
kiegészíti a rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő jegyzéket Myrna Ajijul Mabanza és Abdul
patta Escalon Abubaka nevével.
A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett személyekre és szervezetekre:
1. az érintett személyek és szervezetek tulajdonát képező, illetve birtokában lévő valamennyi pénzeszköz és gazdasági
erőforrás befagyasztása, továbbá pénzeszközök és gazdasági erőforrások részükre vagy javukra közvetlen vagy közve
tett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. és 2a. cikk); valamint
2. az érintett személyek és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos
műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlásának, eladásának, nyújtásának vagy szállításának tilalma
(3. cikk).
4. A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amennyiben a jegyzékbe felvettek észrevéte
leket nyújtanak be a jegyzékbe vétel okaira vonatkozóan. Az I. mellékletbe az (EU) 2018/888 rendelet alapján felvett
személyek és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz a jegyzékbe vételük okaira vonatkozóan. Ezt a kérelmet
a következő címre kell elküldeni:
European Commission
“Restrictive measures”
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően eljárást indít
hatnak az (EU) 2018/888 rendelet ellen az Európai Unió Törvényszékénél.
6. A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehető
ségre, hogy az említett rendelet 2a. cikkével összhangban kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam(ok) 881/2002/EK
rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazda
sági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy meghatározott kifizetések teljesítése
érdekében.
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