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Tárgy: Jogosulatlan bányászati tevékenység. 

 

Jogerőssé vált: 2013. augusztus 29-én 

H A T Á R O Z A T 

 

A Pécs, Vasasi szénkülfejtésben 2013.06.12-én Gyugel Lajos (xxxx) által végzett ásványi 

nyersanyag kitermeléssel kapcsolatban a Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) az 

alábbiak szerint határozott: 

 

1. A Pécs, Vasasi szénkülfejtésben 2013.06.12-én Gyugel Lajos által végzett ásványi 

nyersanyag kitermelés, mely során összesen kb. xxxx kg (xxxx m
3
)
 

feketeszén 

megnevezésű ásványi nyersanyagot termelt ki, jogosulatlan (engedély nélküli) bányászati 

tevékenységnek minősül.  

 

2.  A jogosulatlan bányászati tevékenységet végző Gyugel Lajost azonnali hatállyal eltiltja az 

ásványi nyersanyag kitermelésének folytatásától, végzésétől. 

 

3. A Bk. a jogosulatlanul végzett bányászati tevékenységért Gyugel Lajost 20.000.- Ft, azaz 

Húszezer forint bírsággal sújtja.  

Gyugel Lajos a kiszabott bírságot jelen határozat jogerőre emelkedését követően 8 napon 

belül köteles átutalással befizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak a Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára.  

A befizetés elmulasztása esetén a bírságot adók módjára kell behajtani. 

4. A jogosulatlan bányászati tevékenység során kitermelt xxxx m
3
 feketeszén  

megnevezésű ásványi nyersanyag vonatkozásában az előzőekben kiszabott bírságon 

kívül további 1.440.-Ft, azaz Egyezernégyszáznegyven forint, mint jogosulatlanul 

kitermelt érték megfizetésére kötelezi a Bk. Gyugel Lajost. 

Gyugel Lajos ezen jogosulatlanul kitermelt értéket jelen határozat jogerőre 

emelkedését követően 8 napon belül köteles átutalással befizetni a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-

00000000 számú számlájára.  

A befizetés elmulasztása esetén a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értékét    

adók módjára kell behajtani. 

 

5. A Gyugel Lajossal együtt (azonos időben, azonos helyen) jogosulatlan bányászati 

tevékenységet végző Simon Péter ügyében a Bk. külön határozatot hoz. 
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A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Bk-nál benyújtandó, a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés 

illetéke 5.000.- Ft, azaz Ötezer forint, melyet a fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg 

formájában kell leróni. 

 

I N D O K O L Á S 
 

A Pécsi Rendőrkapitányság Gyárvárosi Rendőrőrse 2013.07.10-én kelt leveléhez mellékelve 

megküldte a Bk-ra a Simon Péter és Gyugel Lajos által 2013.06.12-én a Pécs Vasasi 

szénkülfejtésben végzett bányászati tevékenység (szénkitermelés) ügyének nyomozati iratait.   

A nyomozati jelentésben leírtak szerint nevezett személyek 2013.06.12-én a Pécs, Vasasi 

szénkülfejtésben csákánnyal és lapáttal szenet termelt ki. A tettenéréskor 9 db zsák volt félig 

megtöltve szénnel, melyet el kívántak szállítani a helyszínről. A jelentésben leírtak szerint a 

kitermelés helyszínének közelében volt a Gyugel Lajos tulajdonában lévő AXF-215 frsz-ú 

Wartburg gépkocsi is, melynek hátsó üléssora hiányzott. A kitermelt és bezsákolt szén 

eltulajdonítását a vagyonőr és a helyszínre érkező rendőrök megakadályozták. 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (3) bekezdésben biztosított ásványvagyon-

gazdálkodási és műszaki-biztonsági hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 29.§ (1), 

(2) bekezdések előírásai alapján, a rendőrségi feljelentésben leírtak figyelembe vételével a Bk. 

2013.07.22-én hivatalból megindította az eljárását.  

A Ket. 15.§ (1), 29.§ (3) bek. jogszabályhelyek előírásaira hivatkozással értesítette a Bk. az 

eljárás alá vont ügyfeleket (Gyugel Lajost és Simon Pétert) az eljárás megindításáról, egyben 

Ket. 46.§ (1) bek. előírására hivatkozással beidézve őket a Bk. székhelyére.  

Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében tartotta szükségesnek a Bk. Gyugel Lajos és 

Simon Péter személyes meghallgatását az ügyben. 

Az idézett személyek a megjelölt időpontokban külön-külön megjelentek a Bk-on, ahol eljárás 

alá vont személyekként nyilatkoztak a Bk. képviselője által feltett kérdésekre. 

 

A rendőrségi nyomozati iratok, Gyugel Lajos és Simon Péter nyilatkozatai, valamint a Bk. 

rendelkezésére álló hatósági nyilvántartási adatok alapján az alábbiak szerint foglalja össze a 

Bk. a tényállást: 

 2013.06.12-én a Pécs Vasasi szénkülfejtés területén, a Vasas Petőfi aknától a Komló 

irányába vezető út mellett, az úttól jobbra lévő meddőkupacokból Gyugel Lajos és 

Simon Péter csákánnyal, kapával és lapáttal szenes meddőanyagot lazítottak fel, a 

fellazított termelvényt rostán átválogatták, és az átválogatott feketeszenet zsákokba 

rakták. A zsákokba rakott szenet Gyugel Lajos a személygépkocsijával szándékozott 

hazavinni, fűtés céljára. 

 Egy zsákba két, 10 literes űrméretű vödör mennyiségű szenet raktak, ez zsákonként kb. 

xxxx kg mennyiséget jelentett.  
 A kitermelt feketeszén m

3
-ben kifejezett mennyiségét annak figyelembe vételével 

határozta meg a Bk., hogy a mecseki feketeszén fajsúlya 1,5 to/m
3
, és egy zsákot 20 

kg-al vett figyelembe a Bk. (9 db zsák * xxxx to/zsák : 1,5 to/m
3
 = xxxx m

3
).

 

 A kitermelt ásványi nyersanyagot a rendőrségi nyomozati iratok, a Vasasi szénkülfejtés 

ásványi nyersanyaga, valamint az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 1. melléklete alapján 

azonosította feketeszén ásványi nyersanyagnak a Bk. 

 A Pécs, Vasasi szénkülfejtésre vonatkozóan jelenleg érvényes bányabezárási-, 

tájrendezési tervvel rendelkezik a Pannon Hőerőmű Zrt., mint bányavállalkozó. A 
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bányafelügyelet más személy, ill. vállalkozás számára nem adott ki a bányában történő 

munkavégzésre, feketeszén kitermelésére, vagy meddőhányóból történő kitermelésre 

feljogosító engedélyt. A Bk-nak nincs tudomása arról sem, hogy más hatóság adott 

volna ki a bányatelek területét érintő, ásványi nyersanyag kitermeléssel járó 

tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt. A Bk. szakhatóságként nem vett részt 

más hatóság olyan engedélyezési eljárásában, melynek tárgya a Vasasi szénkülfejtést 

érintő, ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység engedélyezése. 

 Azon tényt, hogy Gyugel Lajos és Simon Péter a szenes meddőkupacokból termelte ki 

és válogatta ki a feketeszenet, nevezett személyek nyilatkozatain túl a tettenéréskor 

készült rendőrségi fényképfelvételek is alátámasszák. A fényképeken a kitermeléshez 

és válogatáshoz használt munkaeszközök is láthatóak (csákány, kapa, lapát, rosta), 

továbbá láthatók a még vödrök és a bezsákolt termelvény is.    

 A Bk. összességében megállapította, hogy Gyugel Lajos és Simon Péter a 

meddőhányóból történő feketeszén ásványi nyersanyag kitermelésére feljogosító 

bányászati, vagy más hatóság által kiadott egyéb engedéllyel nem rendelkezett a 

tettenérés időpontjában a Pécs, Vasasi szénkülfejtés vonatkozásában.  

 

A meddőhányóból történt kitermelést a Bt. 49.§ 4. és 15. pontjaiban leírtak alapján minősítette 

bányászati tevékenységnek a Bk. 

A Bk. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 41.§ (1) b., c./ 

pontokban leírtak alapján  minősítette jogosulatlan bányászati tevékenységnek a vizsgált 

kitermelést, melyet a határozat 1.  pontjában rögzített.  

 

A határozat 2.  pontja szerint a Bt. 41.§ (1) bekezdése előírása alapján rendelkezett a Bk., az 

ásványvagyon védelme érdekében.  

 

A határozat 3. pontjában a bírságot a Bt. 41.§ (1) bek. előírása alapján szabta ki a Bk. A bírság  

csekély mértékének meghatározásánál a Bk. a Ket 94/A.§ (1) és a 203/1998. (XII.19.) Korm. 

rend. 25.§ (1b) bek. szempontjait figyelembe véve mérlegelt. A Bk. a mérlegeléskor tekintetbe 

vette: 

 A jogsértéssel okozott hátrány csekély mértékű, a kitermelt kis mennyiségű és a 

helyszínről el nem szállított ásványi nyersanyag miatt. 

 A jogellenes magatartás nem volt felróható teljes mértékben, mivel a Pécs, Vasasi 

szénkülfejtésnél több helyen is tábla figyelmeztet a belépés veszélyére és tilalmára, 

azonban Gyugel Lajos az elmondása alapján a kitermelés helyének közelében nem 

látott ilyet.   

 A jogellenes magatartás veszélyeztető jellegű volt azáltal, hogy az engedély nélküli 

tevékenység végzésekor nem ismertek, nem szabályozottak a tevékenység végzésének 

műszaki-biztonsági feltételei, a hatóság nem tud felügyelet gyakorolni az egyébként 

engedélyköteles tevékenység felett, nem tisztázottak az élet-, biztonság-, környezet-, 

természet- és tulajdon védelmével kapcsolatos feltételek.  

 A rendelkezésre álló információk alapján a jogsértést először (egyszer) követte el 

Gyugel Lajos az adott helyszínen. 

 A jogsértést elkövető Gyugel Lajos közreműködő volt a bányafelügyeleti eljárás során. 

  A jogsértést elkövető Gyugel Lajos megélhetési, jövedelemi viszonyai szerénynek 

tekinthetők. 

A kiszabott bírság befizetésének elmaradása esetén az adók módjára történő behajtás 

lehetőségére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42.§ (1), (3) bek. előírásai 

alapján hívta fel a figyelmet a Bk. 
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A határozat 4. pontjában a jogosulatlanul kitermelt feketeszén ásványi nyersanyag értékének 

megfizetésére a Bt. 41. § (1) bekezdés alapján kötelezte a Bk. Gyugel Lajost. 

A kitermelt ásványi nyersanyag értéke befizetésének elmaradása esetén az adók módjára 

történő behajtás lehetőségére a Bt. 41.§ (8) b/ pontja alapján hívta fel a figyelmet a Bk. 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált jogosulatlan bányászati tevékenységet nem csak Gyugel Lajos 

végezte egyedül, hanem ebben Simon Péter a segítőtársa volt, ezért a Bk. az azonos tényállás 

megállapítása mellett külön döntést hoz a Simon Péter által végzett jogosulatlan bányászati 

tevékenység ügyében. 

 

A Bk. határozatát a Bt. 3.§ (1), 41.§ (1), 43.§ (3) jogszabályhelyekre hivatkozással, az abban 

biztosított feladat- és hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2.§ (2) bekezdésben 

rögzített illetékességi területén eljárva hozta meg. 

 

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak szerint biztosította a 

Bk.  

 

A Bk. a fellebbezési eljárás  illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (2) bekezdés 

szerint állapította meg. 

 

Pécs, 2013. augusztus 2. 

 

 

         dr. Riedl István 

                     bányakapitány 

 

 

 

 

A határozatot kapják:  

1. Gyugel Lajos, xxxx 

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf.: 95. 


