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Tárgy:  A Delta Remix Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8451 

Ajka, Halimbai utca 01116/7.; a továbbiakban: Delta Remix Kft.; adószám: 

14941065-2-19; számlaszám: 72800061-10018936-00000000) „Keszthely VI. 

(Fehérrét-dűlő) – homokkő” védnevű bányatelekkel fedett Keszthely 0207/17 hrsz-ú 

ingatlanon végzett ásványi nyersanyag kitermeléssel megvalósuló jogosulatlan 

bányászati tevékenysége  

Jogerőssé vált: 2014. január 27-én 

H A T Á R O Z A T 

A "MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ" Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8360 Keszthely, Bessenyei 

Gy. u. 27.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) jogosultságában álló „Keszthely VI. (Fehérrét-

dűlő) – homokkő” védnevű bányatelekkel fedett Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon, a Delta 

Remix Kft. munkavállalója által végzett ásványi nyersanyag kitermelés ügyében a Pécsi 

Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) az alábbiak szerint határozott:  

1. A „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) – homokkő” védnevű bányatelekkel fedett Keszthely 

0207/17 hrsz-ú ingatlanon, a Delta Remix Kft. munkavállalója által végzett ásványi 

nyersanyag kitermelés, jogosulatlan (engedély nélküli) bányászati tevékenységnek 

minősül.  

Az engedély nélkül végzett tevékenység során  

 xxxx m
3 

kovakötésű homokkő konglomerátum (kódja: 1482),  

 xxxx m
3 

kőzetliszt (kódja: 1422),  

 xxxx m
3
 lösz (kódja: 1440),  

 xxxx m
3
 aleurolit (kódja 1430),  

 xxxx m
3
 homok (kódja: 1453), valamint  

 xxxx m
3
 agyagos törmelék (kódja: 1473) kitermelése valósult meg. 
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2. A Bk. a kitermelési tevékenységet végző Delta Remix Kft.-t azonnali hatállyal eltiltja az 

ásványi nyersanyag kitermelésének jogosulatlanul történő végzésétől, annak 

folytatásától. A Bk. a jogosulatlan bányászati tevékenység végzésének tiltását 

fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. 

3. A Bk. a jogosulatlanul végzett bányászati tevékenységért a Delta Remix Kft.-t            

500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint bírsággal sújtja.  

A Delta Remix Kft. 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. 

4. A jogosulatlan bányászati tevékenység során kitermelt, 1. pontban felsorolt fajtájú és 

mennyiségű ásványi nyersanyagok vonatkozásában további xxxx Ft, azaz xxxx forint, 

mint jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére kötelezi a Bk. a Delta Remix Kft.-t. 

A Delta Remix Kft. 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 Bk. kötelezi a Delta Remix Kft.-t, hogy térítse meg a földtani szakértői tevékenység 

igazolt költségeit Varga Gusztáv (8300 Tapolca, Ady Endre u. 14. lph 2/1) mint 

kirendelt földtani szakértő számára, 191 770,- Ft, azaz Egyszázkilencvenegyezer – 

hétszázhetven forint összegben. 

Delta Remix Kft. a szakértői költségek megtérítését a jelen határozat jogerőre 

emelkedését követően 8 napon belül köteles teljesíteni Varga Gusztáv (8300 Tapolca, 

Ady Endre u. 14. lph 2/1) postai címére.   A szakértői költségek megtérítését a Bk. felé 

5 napon belül igazolni kell. 

A Bk. felhívja a figyelmet az alábbiakra. 

- A Bányavállalkozó csak jogszabályban előírt feltételek teljesülése mellett 

foglalkoztathat vállalkozót a bányászati tevékenység végzésére.  

- A bírságot és a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értékét, a befizetés 

elmulasztása esetén, adók módjára kell behajtani. 

- A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés illetéke, amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben 

megállapítható, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10. 

000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a 

fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés 

illetéke 5.000 forint.  

- A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg formájában kell 

leróni. 

- A teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti az 

elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a 

részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) 

engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, 

vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. 
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I N D O K O L Á S 

 

2013. 09. 24-én 8 óra 55 perckor telefonon bejelentést tett egy magát megnevezni nem akaró 

személy. A bejelentésben elmondta, hogy Keszthelyen, Szántó András alsópáhoki bányája 

mellett, dr. Mándó Károly ingatlanának területén gépekkel homokkövet termelnek ki. A 

bejelentés szerint a kitermelést útépítésre hivatkozással végzik, miközben a kitermelt követ 

Szántó András bányájába szállítják át. 

A bejelentő kérte a Bk.-t az eset kivizsgálására, és a szükséges intézkedések megtételére. 

A Bk. 2013. 09. 24-én 12 óra 30 perces kezdéssel helyszíni szemlét tartott a Keszthely 

0207/17 hrsz-ú ingatlanon. A Bk. képviselői meghallgatták a helyszínen tartózkodó 

munkavállalókat és a később érkező építésvezetőt. A Bk. képviselői a helyszínen tett 

nyilatkozatokat, valamint a megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítették. 

A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint az alábbi tényállás állapítható meg. 

A felszín alatti kitermelési terület a vizsgált ingatlan D-i területrészén, az ott lévő 

humuszdepóniától K-re helyezkedik el. 

A felszín alatti  bevágás főbb méretei:   15 m × 7 m ×2,5 m 

   a bevágás legmélyebb pontja: 3 m a felszínhez képest 

   a bevágás EOV koordinátái:   Y: 508 661, X: 159 439, Z: 112 

   műszer pontatlanság:   5 m 

A bevágás helyén vegyes ásványi anyag volt azonosítható. A kb. 0,5 m vastag humusz alatt 

homokos, agyagos ásványi nyersanyag, valamint több rétegben díszítő homokkő ásványi 

nyersanyag azonosítható. 

A bevágásból kitermelt díszítő homokkő egy része két kisebb depóniában a bevágás szélén 

került elhelyezésre. 

A bevágás helyszínen becsült térfogata: xxxx m
3
.  

A bevágás és a humuszdepónia a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) - homokkő” védnevű 

bányatelekkel fedett Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon található. 

A helyszínen jegyzőkönyvezett nyilatkozatok szerint a Hévízi elkerülő út építési területéről 

teherautókkal szállítottak be humuszos anyagot deponálásra. A helyszínen a földfelszínt 

kellett elegyengetni és a beszállított humuszt a már meglévő depónián elhelyezni. A 

tevékenység végzéséhez 2013. szeptember 23-án vonultak fel. 

A teherautók a humusz lerakását követően a helyszínen lévő lánctalpas kotró által kiképzett 

bevágásból kitermelt díszítő homokkövet elszállították a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) - 

homokkő” védnevű bányatelekkel fedett Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlan Y1: 508 850; 

Y2: 508 900; X: 159 300 koordinátákkal jellemezhető területére. A díszítő kő átszállítására a 

megbízást szóban kapták a bányában dolgozó, meg nem nevezett személytől. 

A kitermelés és humuszdepónia helyszínén a Delta-Cat Kft. munkagépei és tehergépjárművei 

dolgoztak. A gépkocsivezetők és gépkezelők a Delta Remix Kft. munkavállalói voltak. 

A helyszínen fényképfelvételek is készültek, amelyek a Bk. elektronikus rendszerében 

kerültek rögzítésre. 

A Bk. 2013. 09. 24-én hivatalból eljárást indított, melynek keretében vizsgálta a megvalósult 

ásványi nyersanyag kitermelését illetve a tevékenységet végző, végeztető személyét.  

A Bk. az ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

értesítette a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból történt megindításáról.  
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Ügyfélként került bevonásra a  

1. Delta-Cat Építő és Szolgáltató Kft. (8452 Halimba, Kossuth u. 7.) mint a helyszínen 

tevékenységet végzők munkáltatója, munkagépek tulajdonosa 

2. Delta Remix (8451 Ajka, Halimbai utca 01116/7.) mint a helyszínen tevékenységet 

végzők munkáltatója 

3. "MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ" Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8360 Keszthely, 

Bessenyei Gy. u. 27.) mint a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) – homokkő” védnevű 

bányatelken bányászati tevékenységet végző bányavállalkozó 

4. Tóth Gyula (9842 Alsóújlak, Csurgó u. 43.) mint a Delta-Cat Kft. építésvezetője 

5. Szabó Imre Zoltán (xxxx) mint kitermelést végző munkagép kezelő 

6. Kiss Sándor (xxxx) mint a kitermelt ásványi nyersanyagot elszállító gépkocsivezető 

7. Dr. Novinszkyné Dr. Mándó Zsuzsanna (xxxx) mint ingatlantulajdonos 

8. Dr. Mándó Károlyné (xxxx) mint ingatlantulajdonos 

9. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32. mint a 

kitermeléssel érintett ingatlan tulajdoni lapján bejegyzett vezetékjog jogosítottja 

Ezt követően - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) és a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) által kötött megállapodás 

alapján - a  Bk. kirendelte László István hites bányamérőt (MBFH nyilvántartási szám: 167), 

hogy a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) - homokkő” védnevű bányatelekkel fedett  Keszthely 

0207/17 hrsz-ú ingatlanon található  engedély nélküli kitermelés bevágásának és ugyanazon 

bányatelekkel fedett Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag 

térfogatának geodéziai felméréssel történő meghatározására. 

A hites bányamérői felmérésről 2013.10.10-én készült jelentés szerint a Keszthely 0207/17 

hrsz-ú ingatlanon kialakított bevágás térfogata: xxxx m
3
, a Keszthely 0207/104 hrsz-ú 

ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag térfogata: xxxx m
3
. 

A Bk. kirendelte továbbá Varga Gusztáv földtani szakértőt (8300 Tapolca, Ady Endre u. 14.) 

a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) - homokkő” védnevű bányatelekkel fedett  Keszthely 

0207/17 hrsz-ú ingatlanon található  engedély nélkül kitermelt és ugyanazon bányatelekkel 

fedett Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag meghatározására, 

és a vonatkozó jogszabály szerint történő besorolására. A Bk. a végzésében közölte, hogy a 

szakértői költségek elszámolása csak a későbbiekben lesz lehetséges, mert a költségviselő 

személye akkor még ismeretlen volt.  

A földtani szakértő kérelmére a Bk. egy alkalommal meghosszabbította a teljesítési határidőt, 

majd a földtani szakértői vélemény megküldését követően a Bk. a szakértői vélemény 

felülvizsgálatát kérte a Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mell. szerinti besorolása miatt. 

A 2013.12.02-án megküldött földtani szakértői vélemény szerint a Keszthely 0207/104 hrsz-ú 

ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mell. szerinti 

besorolása, K-ről Ny-i irányban haladva:  

0-15. méterben:  

 Kovakötésű homokkő konglomerátum, kódja: 1482, fajlagos értéke: 8300 Ft/m
3
, 

térfogata: xxxx m
3
 

15-60. méterben, összesen xxxx m
3
 mennyiségben: 

 Kova kötésű konglomerátum, kódja: 1482, fajlagos értéke: 8300 Ft/m3, térfogata: 

xxxx m
3
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 Kőzetliszt, kódja: 1422, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Lösz, kódja: 1440, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Aleurolit, kódja 1430, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Homok, kódja: 1453, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Agyagos törmelék, kódja: 1473, fajlagos értéke: 700 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
. 

A földtani szakértő a Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított bevágást nem tudta 

vizsgálni, mert a Bk. jegyzőkönyvben tett figyelemfelhívása ellenére a helyszínt 

megváltoztatták, a kitermelés helyét feltöltötték. 

A Bk. az ügyfeleket nyilatkozattételre hívta fel, amelyben az alábbi kérdéseket fogalmazta 

meg: 

„Van-e tudomása:  

- a tárgyi ingatlanon végzett humusz deponálási és ásványi nyersanyag kitermelési 

tevékenységről? 

- arról, hogy a kitermelt ásványi nyersanyagot elszállították a kitermelés helyéről és 

arról, hogy hol deponálták az elszállított anyagot? 

- arról, hogy ki adott utasítást és kinek a kitermelési és elszállítási tevékenység 

végzésére? Kötöttek-e Önnel, illetve az Ön cégével megállapodást, szóban vagy 

írásban, a tevékenység végzésére vonatkozóan? 

- arról, hogy milyen cég munkavállalói, illetve munkagépei dolgoztak a humusz 

deponálás és ásványi nyersanyag kitermelés helyszínén? 

- arról, hogy milyen hatósági engedély alapján végezték az ásványi nyersanyag 

kitermelési tevékenységet?” 

Az ügyfelek nyilatkozatai: 

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2013.10.04-én kelt nyilatkozata szerint: „az 

ingatlanon áthaladó középnyomású gázvezeték nyomvonalának, illetve védőövezetének 

közelében bányászati, ill. deponálási tevékenység nem folyik. A bányászati tevékenység a 

nyomvonaltól kb. 1 km távolságban folyik a deponált földet a nyomvonaltól kb. 600-700 m-re 

helyezték el. Bányászati tevékenységről korábban nem szereztünk tudomást.” 

A Delta Remix Kft. 2013.10.08-án kelt nyilatkozata szerint:  

 „ásványi nyersanyag kitermelésről a Bányakapitányság ellenőrzéséig nem volt 

tudomása, 

 a kitermelésből származó anyag elszállításáról, deponálásáról a Bányakapitányság 

ellenőrzésekor szereztem tudomást, 

 kitermelési és elszállítási tevékenységre sem a Delta Cat Kft. sem pedig a Delta Remix 

Kft. illetékesei nem adtak utasítást, 

 kitermelési és elszállítási tevékenység végzésére vonatkozóan nincs megállapodásunk, 

 a fenti esemény a Delta Cat Kft. illetve a Delta Remix Kft. eszköz és személyi 

közreműködése a tudomásom nélkül a gépkezelők és gépkocsivezetők 

megtévesztésével valósult meg, 

 Delta Cat Kft. munkagépei, gépkocsivezetője és a Delta Remix Kft. gépkezelője 

dolgoztak a helyszínen, 

 ásványi nyersanyag kitermelést nem kívántunk végezni.” 
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A Delta Cat Kft. 2013.10.08-án kelt nyilatkozata megegyezik a Delta Remix kft. 

nyilatkozatával. A nyilatkozatokat Tóth Lajos, a két cég ügyvezető igazgatója írta alá. 

Dr. Mándó Zsuzsanna és dr. Mándó Károlyné 2013.10.05-én kelt közös nyilatkozata: 

 „a Keszthely 0207/14 hrsz-ú ingatlanon végzett humuszdeponálási tevékenységről 

tudomásunk volt, 

 a deponálási tevékenységet a Keszthelyi Földhivatal 10.248/2011. ügyiratszámú 

határozatában engedélyezte, 

 tudomásunk szerint a Deltakat munkavállalói, ill. munkagépei dolgoztak a humusz 

deponálás során, 

 az ásványi anyag kitermelési- szállítási-engedélyezési ügyeiről tudomásunk nem volt, 

 a T. Bányakapitányság PBK/2201. sz-ú részünkre megküldött Végzésből szereztünk 

tudomást a tulajdonunkban, ill. haszonélvezetünkben lévő ingatlanon folytatott 

homokkő kitermeléséről és a homokkő Szántó András bányájába történő szállításáról.” 

Szántó András Bányavállalkozó ügyvezetőjeként adott, 2013.10.08-án kelt nyilatkozata: 

1. „0207/17 hrsz-ú ingatlanon végzett humusz deponálási munkákról tudtam, ahhoz a 

bányavállalkozó nevében hozzájáruló nyilatkozatot tettem. 

2. A bányavállalkozónak a Deltacat Kft.-vel rekultivációs tevékenységre szerződése van, 

ezzel kapcsolatos utasításokra a bányaüzem területén való tevékenységgel 

kapcsolatosan van jogom. Ezzel a jogommal többször is éltem. 

3. A Deltacat Kft. bányatelek területén több depóniában tárolt anyagot. Kértem őket, 

hogy vagyonvédelmi célból a kialakításra kerülő telephely védőtöltését „nem a 

bányából származó anyagból” képezzék ki. 

Mivel a bányaüzem területén volt abból probléma, hogy a bányából származó 

anyagból készített töltések esetén 3 éven túl hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, 

ezért kértem azt, hogy semmiképpen ne a bányából származó meddőből alakítsák ki 

azt. Ilyen anyaggal a bányatelek területén a Deltacat Kft. rendelkezett. 

4. Nincs ismeretem arról ki adott (adott-e valaki) utasítást arra vonatkozóan, hogy nem a 

bányaüzem területéről, de a bányatelken belülről származó meddőből alakítsák ki a 

véglegesen kivont telephely védőtöltését. 

A Deltacat Kft-vel kötött szerződés másolatát jelen nyilatkozatomhoz csatolom.” 

A Bk. tanúként idézte és hallgatta meg Szabó Imrét és Tóth Gyulát, a tényállás megállapítása 

érdekében. A meghallgatásra a Bk. székhelyén került sor, 2013.11.20-án. 

Szabó Imre gépkezelő a meghallgatás során azt vallotta, hogy 2013.09.23-án kezdett 

dolgoznia helyszínen. A munkavégzésre utasítást reggel a főnökétől, Tóth Gyulától kapott 

telefonon, aki többek között arra is utasította, hogy a szomszéd bányából érkező személy 

utasítása szerint végezze a humusz deponálásától eltérő munkát. Ezt erősítette meg Tóth 

Gyula vallomása is. 

Ezt követően a Bk. ismételten felhívta nyilatkozattételre a Bányavállalkozót. A 

Bányavállalkozó ügyvezetője a nyilatkozatában rögzítette az alábbiakat. 

1. „A kitermelt anyagot a 0207/17 hrsz. területről a 0207/104 hrsz. területre szállították 

át védőtöltés kialakítása céljából. 

2. Utasítást én adtam arra, hogy „nem a bányából származó anyagból” a védőtöltést 

alakítsák ki a humusz leterített terület és a véglegesen kivont telephely határán. A 

Delta Cat Kft. rendelkezett a depóiban erre a célra alkalmas egyéb anyaggal. 
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3. A kialakult gyakorlat szerint a felelős műszaki vezető (Szántó Zs. András) tartotta a 

kapcsolatot a Delta Cat Kft. építésvezetőjével (Tóth Gyula). Mindkét vállalkozás 

dolgozóit csak ezek a személyek utasíthatták. Tájékoztatást a Magyar Díszítőkő Kft. 

által alkalmazott munkatársak csak a kialakítandó védőtöltés helyének tekintetében 

adhattak, mint ahogy egyéb esetekben is csak technikai jellegűen folyt a két 

vállalkozás munkavállalói között információcsere. 

4. Álláspontom szerint senkinek nem állt érdekében a bányagödörtől 40 méterre, 

védőtöltés kialakítása céljából szabálytalan bányászati tevékenységet folytatni, amikor 

arra a célra a bányagödörből is rendelkezésre állt meddő.” 

A Bk. a tényállást a fent részletezett bizonyítási eljárásban beszerzett szakértői véleményekre, 

nyilatkozatokra, tanúvallomásokra, valamint a helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzített 

megállapításokra alapozta. A Bk. a tényállást az alábbiak szerint rögzíti: 

1. A Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon végzett ásványi nyersanyag kitermelés a 

„Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) – homokkő” védnevű bányatelken belül, a 2798/17/2010. 

Bk. ikt. számú, jogerős határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervtől eltérő helyen, 

bányaüzemi területen kívül valósult meg.  

2. A Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított bevágás térfogata: xxxx m
3
, a 

Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag térfogata: xxxx m
3
. 

3. A Keszthely 0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag fajtája, illetve az 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mell. szerinti besorolása: 

 Kovakötésű homokkő konglomerátum, kódja: 1482, fajlagos értéke: 8300 Ft/m
3
, 

térfogata: xxxx m
3
 

 Kőzetliszt, kódja: 1422, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Lösz, kódja: 1440, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Aleurolit, kódja 1430, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Homok, kódja: 1453, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Agyagos törmelék, kódja: 1473, fajlagos értéke: 700 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

4. Az ásványi nyersanyag kitermelését a Delta Remix Kft. munkavállalója, az elszállítást a 

Delta Cat Kft. munkavállalója végezte. A munkavégzéshez használt gépek a Delta Cat 

Kft. tulajdonában álltak. 

5. A becsatolt Vállalkozási Szerződés, amely a Magyar Díszítőkő Kft. mint Megrendelő és a 

Delta Cat Kft. mint Vállalkozó között jött létre, a szerződésben felsorolt rekultivációs 

tevékenységek végzésére. A Szerződés nem tartalmaz felsorolást a rekultivációs 

feladatokról, azonban az 1. pontban meghatározza a kitermelhető ásványi nyersanyag 

fajtáját. A Szerződés 8. pontja meghatározza azon személyeket, akik a meg nem 

határozott mennyiségű „rekultivációs tevékenység végzésének szakmai irányítására” 

jogosultak a Megrendelő részéről. Név szerint: Szántó András felelős műszaki vezető, 

Bognár Tamás felelős műszaki vezető helyettes, és Tombor Ferenc bányamester. 

6. A Bk. a nyilvántartása ellenőrzése alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó nem 

jelentette be a Bk.-hoz a Delta Cat Kft. mint vállalkozó alkalmazását a bányászati 

tevékenység végzésére. A Bányavállalkozó eltért a műszaki üzemi tervet jóváhagyó 

2798/17/2010. Bk. ikt. számú, jogerős határozat rendelkező részének 12., 13. pontban 

foglaltaktól, amely a bányászati tevékenység végzésére igénybevett vállalkozó 

alkalmazásának a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 
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végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 21. § 

(5), (7) bekezdésekben előírt feltételeit rögzíti.  

A Bk. a tényállás megállapításánál azt vette figyelembe, hogy: 

1. A Delta Remix Kft. munkavállalója, gépkezelője végezte a kitermelési tevékenységet, 

az ásványi nyersanyag elszállítását a bányaüzem területére a Delta Cat Kft. 

munkavállalója végezte. A Delta Cat Kft. gépeit használták a munkavégzés során.  

A Delta Remix Kft. objektív felelőssége fennáll, mert működési, ellenőrzési körén 

belül történt a tevékenység.  

2. A bányászati tevékenység végzését a Bányavállalkozó a becsatolt szerződés alapján 

végeztette a Delta Cat Kft.-vel. A szerződés a rekultivációs munkák elvégzésére jött 

létre. A Delta Cat Kft. és a Delta Remix Kft. a Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon 

csak a humuszdeponálási tevékenységet végezhette, az ásványi nyersanyag 

kitermelésére nem volt jogosultsága. 

3. A Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon kitermelt és a Keszthely 0207/104 hrsz-ú 

ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag fajtája, illetve az 54/2008. (III. 20.) Korm. 

rendelet 1. mell. szerinti besorolása: 

 Kovakötésű homokkő konglomerátum, kódja: 1482, fajlagos értéke: 8300 Ft/m
3
, 

térfogata: xxxx m
3
 

 Kőzetliszt, kódja: 1422, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Lösz, kódja: 1440, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Aleurolit, kódja 1430, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Homok, kódja: 1453, fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

 Agyagos törmelék, kódja: 1473, fajlagos értéke: 700 Ft/m
3
, térfogata: xxxx m

3
 

A Bk. nem találta bizonyítottnak és nem tudta figyelembe venni a Delta Remix Kft. 

gépkezelőjének és a Delta Cat Kft. építésvezetőjének, Tóth Gyulának azon nyilatkozatát, 

amely szerint nem Tóth Gyula, hanem a bányából egy személy utasítására történt az ásványi 

nyersanyag kitermelés, illetve ugyanezen személy által megjelölt bányaüzemi területre 

szállítás.  

A Bányavállalkozó ügyvezetője nyilatkozatában nem ismerte el, hogy ő adott utasítást az 

ásványi nyersanyag kitermelésére. 

A Bk. nem találta bizonyítottnak, hogy a kitermelési tevékenységet a Bányavállalkozó 

végeztette, ezért a tényállást a fentiek szerint rögzítette.  

A Bk. azért nem tudta elfogadni a Delta Remix Kft. ügyvezetőjének a nyilatkozatát, miszerint 

a gépkezelőt és a gépkocsivezetőket megtévesztették, mert ez csak úgy lehetséges, ha a 

munkáltató nem szerzett tudomást a kitermelési tevékenységről. A nyilatkozatok szerint a 2 

napos munkavégzés során egyszer sem került sor helyszíni ellenőrzésre, a munkavállalókat 

magukra hagyták. A munkáltató felelőssége fennáll, mert a munkáltató nem tett eleget 

ellenőrzési kötelezettségének, azzal sem volt tisztában, hogy milyen munkát végeznek a 

munkavállalók.  

A Bk. megállapította, hogy a „Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) – homokkő” védnevű 

bányatelekkel fedett Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon végzett ásványi nyersanyag 

kitermelési tevékenység hatósági engedély nélkül történt, ezért a bányászatról szóló 1993. évi 
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XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.) 41. § (1) b), c) pontokban leírtak alapján jogosulatlannak 

minősül, melyet a határozat 1. pontjában rögzített.  

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiséget az MFGI hites bányamérője által a Keszthely 

0207/104 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett ásványi nyersanyag geodéziai felmérése alapján 

határozta meg a Bk. A kitermelt ásványi nyersanyag minőségét (fajtáját) a Varga Gusztáv 

földtani szakértő által készítet, kiegészített szakértői jelentés alapján határozta meg a Bk.  

A határozat 2. pontjában a jogosulatlan bányászati tevékenység tiltását a Bt. 41. § (1) 

bekezdése szerint tette a Bk. A tiltás címzettje a tevékenységet végző a Delta Remix Kft., 

amelynek fennáll a felelőssége a munkavállalói által végzett kitermelési tevékenységgel 

kapcsolatban.  Az azonnali végrehajtást a Bt. 43/B. § (6) bekezdés b) pont alapján rendelte el 

a Bk., a munkavédelmi, környezetvédelmi okokból, mivel az engedély nélküli bányászati 

tevékenység végzésének munkavédelmi, környezetvédelmi feltételei nem tisztázottak. 

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

bírság mértékének meghatározásánál a Bk. a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (1a) bekezdés szempontjait figyelembe véve 

mérlegelt.  

A Bk. a mérlegeléskor az alábbiakat vette tekintetbe: 

 A jogellenes magatartás a Delta Remix Kft. számára felróható, tekintettel arra, hogy 

nem ellenőrizte, hogy a működési körén belül a munkavállalói milyen tevékenységet 

végeznek. A Delta Remix Kft. részéről a Keszthely 0207/17 hrsz-ú ingatlanon végzett 

tevékenységet senki sem irányította, nem ellenőrizte, nem utasította a 

munkavállalókat.  

 A jogellenes magatartás veszélyeztető jellegét abban látja a Bk., hogy a jogosulatlanul 

végzett ásványi nyersanyag kitermelésekor nem ismertek a hatóság előtt a tevékenység 

végzésének az élet-, biztonság-, környezet-, természet- és tulajdon védelmével 

kapcsolatos feltételei.  

 A Bk. előtt nem tisztázott, hogy ki és milyen előnyre tett szert a jogellenes 

magatartással. Kétségtelen azonban, hogy a kitermelt, illetve elszállított ásványi 

nyersanyag értékkel bír, és a bevágásból nyerhető földtani adatok értékesek lehetnek, a 

bányatelek e részén, a Bányavállalkozó által a későbbiekben tervezett bányászati 

tevékenység szempontjából.  

 A jogsértéssel okozott hátrány visszafordítható. A helyszínt a Bk. jegyzőkönyvezett 

figyelemfelhívása ellenére helyreállították.  

 A jogsértés első (egyszeri) alkalommal történt a Delta Remix Kft. által, a vizsgált 

helyen.  

 A jogsértést elkövető Delta Remix Kft. az eljárás során együttműködő volt, 

nyilatkozatot tett, illetve a munkavállalóját nem akadályozta a tanúvallomás 

megtételében. 

A határozat 4. pontjában a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értékének 

megfizetésére a Bt. 41. § (1) bekezdés alapján kötelezte a Bk. a Delta Remix Kft.-t.     

A 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. 25. § (2a) pontban leírtak, illetve az ott hivatkozott 

jogszabályhely alapján, a Delta Remix Kft. által jogosulatlanul kitermelt xxxx m
3 

térfogatmennyiség és az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mell. szerinti fajlagos értékeket 

vette figyelembe a Bk., a jogosulatlanul kitermelt érték meghatározásánál. Az 54/2008. (III. 

20.) Korm. rendelet 2. § (1) a) pontja alapján, az ezer forintra történő kerekítéssel a 

jogosulatlanul kitermelt érték: xxxx Ft  
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A határozat 5. pontjában a Vhr. 25 § (2) bekezdés alapján rendelkezett a Bk. a földtani 

szakértői tevékenység igazolt költségeinek megtérítésére. 

A Bk. a Vhr. 21. § (5), (7) bekezdésekben előírtak alapján hívta fel a figyelmet a bányászati 

tevékenység végzésére igénybevett vállalkozó vonatkozásában. 

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. 

A kiszabott bírság befizetésének elmaradása esetén az adók módjára történő behajtás 

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

alapján hívta fel a figyelmet a Bk. 

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.  

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. 

Pécs, 2013. december 20. 

 dr. Riedl István  

 bányakapitány 

A határozatot kapja:  

1. Delta Remix 8451 Ajka, Halimbai utca 01116/7. 

2. Delta-Cat Építő és Szolgáltató Kft. 8452 Halimba, Kossuth u. 7. 

3. "MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ" Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8360 Keszthely, Bessenyei 

Gy. u. 27. 

4. Tóth Gyula xxxx 

5. Szabó Imre Zoltán xxxx 

6. Kiss Sándor xxxx 

7. Dr. Novinszkyné Dr. Mándó Zsuzsanna xxxx 

8. Dr. Mándó Károlyné xxxx 

9. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32. 

10. Varga Gusztáv xxxx 

11. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala Keszthelyi Járási Földhivatal 8360 

Keszthely, Deák F. u. 47.  

12. Irattár 

Jogerőre emelkedés után: 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 


