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Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225,  lajos.kusz@mbfh.hu) 

HÍD TRANSZ Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 
2351 Alsónémedi 

Ócsai út 2405/4. hrsz.     Jogerőssé vált: 2014. július 25-én 

Tárgy: Figyelmeztetés és kötelezés jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére 

H A T Á R O Z A T 

A HÍD TRANSZ Kft. (2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4.; adószáma: 12522727-2-13)  által 

végzett, a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlanon történt ásványi nyersanyag kitermelése vonatkozá-

sában a Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban: Bk.) az alábbiak szerint döntött: 

1. A Bk. megállapította, hogy a Marcali Város Önkormányzat tulajdonában a Marcali Ipari 

Park területén lévő, Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlanon ásványi nyersanyag kitermelést vé-

geztek, amely tevékenység a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII tv. 41. § (1) c) pontja 

alapján jogosulatlan kitermelési tevékenységnek minősül. 

2. A Bk. a HÍD TRANSZ Kft.- t eltiltja a jogosulatlan bányászati tevékenység folytatásá-

tól és felhívja a figyelmét a jogszerű tevékenység végzésére. 

3. A Bk. kötelezi a HÍD TRANSZ Kft.- t a jogosulatlanul kitermelt xxxx m
3
, 1418 kód-

számú, törmelékes üledékes kőzet főcsoportba tartozó, képlékeny agyag II. megnevezésű 

ásványi nyersanyag után a xxxx Ft jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. 

A HÍD TRANSZ Kft. a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értékét a jelen határozat 

jogerőre emelkedését követően 8 napon belül köteles átutalással befizetni az MBFH-nak a 

Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú számlájára.  

A jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értéke befizetésének elmulasztása esetén adók 

módjára beszedhető.  

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, amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható, a felleb-

bezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de 

legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint, jelen esetben a fellebbezés illetéke 39.600,- 

Ft, azaz harminckilencezer-hatszázszáz forint, melyet a fellebbezés benyújtásakor illetékbé-

lyeg formájában kell leróni. 

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

kú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő 
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teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló 

ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget je-

lentene. 

I N D O K O L Á S 

A Pécsi Bányakapitányság a 2014. 05. 12-én történt telefon bejelentése alapján közigazgatási 

hatósági eljárást indított meg a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlanon végzett ásványi nyersanyag 

kitermelés ügyében. 

A bejelentő tájékoztatása szerint a földterületen a bejelentést megelőző hét óta engedély nél-

küli ásványi nyersanyag kitermelést végeznek. A kitermelést kb. 6 m mélyen végzik és a ki-

termelt munkaárkot azonnal humusszal töltik vissza.  

A Bk. helyszíni szemle keretében még aznap ellenőrzést végzett. A helyszíni szemle célja 

annak hatósági megállapítása, hogy a Marcali Ipari Park területén lévő bejelentett ingatlanon 

történt-e engedély nélküli ásványi nyersanyag kitermelés, illetve az ásványi nyersanyag fel-

használása, hasznosítása hogyan történt? 

 

A szemlén megállapítható volt, hogy a kitermelési helyszínen 2014. május óta a HÍD 

TRANSZ Kft., mint a 68. sz. főút Marcali elkerülő szakaszának kivitelezője illetve a depónia 

területének használója végzett tereprendezési tevékenységet. A szemle időpontjában a hely-

színen, a depónia területén az elmúlt héten kialakított munkagödör visszatöltését, egyengeté-

sét, tereprendezési tevékenységet végzett 1 db. HITACHI típusú lánctalpas kotrógép.  

A Bk. a helyszínen meghatározta a munkagödör körvonalának töréspontjait: 

Sorsz. K É 

1. 524535 135876 

2. 524526 135877 

3. 524523 135874 

4. 524517 135870 

5. 524510 135876 

6. 524509 135886 

7. 524502 135894 

8. 524541 135896 
 

A kitermelt ásványi nyersanyag 1418 kódú, a Törmelékes üledékes kőzet főcsoportba tartozó 

Képlékeny agyag II. 

A gödörbe részben már visszatöltésre került agyagos homok, aprószemű (kb. 1 cm-ig) sárgás-

barnás kavics és humusz keverék anyaga. A gödör pontos mélysége a feltöltés miatt nem volt 

a szemle során mérhető, de a már feltöltött állapotában is voltak helyek, ahol a kitermelés 

mélysége meghaladta a 3 m-t. 

A bejelentésben megjelölt ingatlanon jogosulatlan végzett bányászati tevékenység miatt a Bk. 

a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 25. § (11) bekezdése alapján a 

PBK/1206-3/2014. ikt. számú végzésben értesítette az ügyben érintett elsőfokú hatóságokat: a 

helyileg illetékes jegyzőt, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hiva-

talát és az elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, kulturális örökségvédelmi, 

valamint talajvédelmi hatóságot. 
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A bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv. (továbbiakban: Bt.) 49. § 15. pontja alapján „kiter-

melés” az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, 

felszínre hozatala.  

A Bk. az ásványi nyersanyag jogosulatlan kitermelésének kivizsgálása során a PBK/1206-

4/2014. iktatószámú végzésben adatszolgáltatásra hívta fel a HÍD TRANSZ Kft.-t: 

1. Tegyen nyilatkozatot a Marcali 038/7 hrsz.-ú területen munkagéppel végzett kitermelési, terep-

rendezési tevékenységgel kapcsolatban!  

2. Milyen engedély alapján végezték a tereprendezés keretében történt ásványi nyersanyag kiterme-

lést? 

3. Mikor kezdte meg az ásványi nyersanyag kitermelést? 

4. A PBK/1206-2/2014. iktatószámú jegyzőkönyvben a Bk. által 1.500 m
3
 nagyságúnak felmért ki-

termelési munkagödörből a humuszon kívül mennyi ásványi nyersanyagot termeltek ki? Amennyi-

ben a kitermelést irányító művezető által a helyszínen elismert és jegyzőkönyvben rögzített, kiter-

melt 750 – 800 m
3
 „képlékeny agyag II.” megnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségével nem 

ért egyet, akkor hites földtani szakértő által ellenjegyzett geodéziai felméréssel igazolja a tényle-

gesen kitermelt ásványi nyersanyag mennyiséget!  

5. Milyen célra és hol hasznosította a kitermelt ásványi nyersanyagot? 

A 2014. jún. 03-án beérkezett PBK/1206-5/2014. iktatószámú adatszolgáltatás szerint: 

 Társaságunk végzi a 68. sz. főút Marcali elkerülő szakasza kivitelezésének földmunkáit. A 

Marcali, 038/7 hrsz. területre az Önkormányzattói engedélyt kértünk és kaptunk anyagdepó-

zásra, tereprendezésre. Ennek bemutatására haladékot kérünk, mivel személyügyi változások 

miatt ez az engedély nálunk nem fellelhető.  

 Az idei év csapadékos időjárása, valamint a helyi adottságok miatt a kivitelezés rendkívüli 

akadályokba ütközött, a határidők betartása és a kötbérterhek megelőzése érdekében a víztele-

nítés kiemelten fontos feladattá vált. A 038/7 hrsz.-ú terület megközelítése is nehézségeket oko-

zott, ezért ott ideiglenes vízelvezető árkokat alakítottunk ki, amelyeket a szintén ideiglenesen 

kialakított szikkasztógödörbe kötöttünk, ezzel is gyorsítva az építés menetét. A gödörből kiter-

melt anyagot a területről nem szállítottuk ki, ezt Önök is rögzítették.  

 A gödör kialakítását 2014. 05. 07.-én kezdtük el, a munkavégzés nem volt folyamatos.  

 A gödör térfogatának meghatározására egy geodéziai vállalkozást megbíztam, eredményét 
annak elkészültével a Bányakapitányság felé továbbítani fogom.  

 A kitermelt ásványi nyersanyag a 038/7 hrsz. területen van depózva.  

Tevékenységünk következményeinek elbírálásánál kérjük vegye figyelembe, hogy a Híd Transz Kft. 

kkv.-nek minősül, valamint hogy Társaságunk minden erejével a jog követő magatartás megtartására 

törekszik, működésünk során a Bányakapitányság illetékességébe tartozó ügyünk nem volt.  

A nyilatkozat kiegészítéseként a HÍD TRANSZ Kft. 2014.06.16-án becsatolta a területre vo-

natkozó tulajdonosi hozzájárulást és a geodéziai felmérést: 

 A Marcali Városi Önkormányzat Polgármestere által jóváhagyott tulajdonosi hozzájáru-

lásból kiderül, hogy a területen belül helyezhető el a felesleges, vissza nem terítendő hu-

musz, valamint az elhelyezés során a korábbi egyenetlen terepkialakításhoz képest egyen-

letes terepkialakítást kell végezni. 

 Az MNT Geodézia Kft. (8733 Somogysámson, Fő u. 7/A.) nevében Mándli Róbert által 

2014.05.19-én elkészített Marcali 038/7 hrsz.-ú földrészlet mérési helyszínrajzából meg-

állapítható, hogy a kitermeléssel érintett gödör határpontjai megegyeznek a Bk. által fel-

mértekkel. 

A körbehetárolt terület nagysága 620 m
3
. A termőréteg mennyisége 163 m

3
. A felmérés 

szerint a (bevágási nettó térfogat) kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége 759 m
3
. 
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A Bk. 2014.06.11-én a tényállás tisztázása végett a PBK/1206-6/2014. iktatószámú belföldi 

jogsegély kérelemben kérte Marcali Város Önkormányzat Jegyzőjének (8700 Marcali, Rákó-

czi u. 11.) arra vonatkozó hivatalos tájékoztatását, hogy a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlanon 

folyamatban lévő tereprendezési tevékenység jogosítottja rendelkezik-e érvényes építési en-

gedéllyel? 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 2014. jún. 13-án kelt 7636-3/2014. iktató-

számú végzésében nyilatkozott, hogy a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlanra tereprendezési építési 

engedélyt nem adott. 

 

A Bk. a tények ismeretében döntött a jogosulatlan bányászati tevékenységgel kapcsolatban. 

A Ket. 94/A. § (1) bekezdés szerint, ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé, a hatóság 

az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének 

meghatározásáról. 

A határozat 1. pontjában a Bk. döntött az alaplap alatti kitermelési tevékenységgel kapcsolat-

ban a Bt. 41. § (1) c) pontja szerint: „Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet, aki 

külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysé-

ge során ásványi nyersanyagot termel ki.” 

A 2. pontban a Bk. a bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmazott a kis- és középvál-

lalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. § alapján. A 

jogszerű bányászati tevékenységre szóló felhívást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-

tatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) a) 

pontja szerint tette a Bk., annak figyelembe vételével, hogy a jogszabály vagy hatósági döntés 

megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával 

orvosolható. A HÍD TRANSZ Kft. a tereprendezés során kitermelt bányagödröt a bányafel-

ügyelet kötelezését megelőzően feltöltötte, helyreállította. 

A határozat 3. pontjában a jogosulatlanul kitermelt agyag ásványi nyersanyag értékének meg-

fizetésére a Bt. 41. § (1) bekezdés alapján kötelezte a Bk. a HÍD TRANSZ Kft.-t. 

Az alaplap alól kitermelt ásványi nyersanyag értékét az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 1. mel-

lékletében leírtak figyelembe vételével határozott meg a Bk. 

A jogosulatlanul kitermelt xxxx m
3
, 1418 kódszámú „képlékeny agyag II.” megnevezésű ás-

ványi nyersanyag értéke xxxx Ft (xxxx m
3 

* 1300 Ft/m
3
). A jogosulatlanul kitermelt ásványi 

nyersanyagra befizetendő 1.000,- Ft-ra kerekített érték xxxx Ft, azaz xxxx Ft. 

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bek. 

alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2014. 

május 13-tól számított 21 napon belül kell meghozni a határozatot. A tényállás tisztázásához 

szükséges szemle kitűzésétől a helyszíni szemléig eltelt idő, valamint az érintett hatóságok 

részére rendelkezésre álló idő, azaz 2014. 05. 15-től 2014. 06. 16-ig, 2014.06. 11-től 2014. 06. 

20-ig tartó ideje nem számít az ügyintézés idejébe. Fentiek alapján a tárgyi ügyben meghatá-

rozott határidő: 2014. július 08. 

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98.§, 99.§, és 102.§-okban előírtak szerint biztosította a Bk.  

A Bk. a fizetési kedvezményre vonatkozó figyelemfelhívást a Ket. 74. § (2) bekezdés alapján 

tette. 

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

szerint állapította meg. 
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A Bk. hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdésén alapul, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. 

rend. 2.§ (2) bekezdése rögzíti.  

Pécs, 2014. július 07. 

 

 dr. Riedl István 

 bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 
1. HÍD TRANSZ Kft., 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4. 

2. Irattár 

 

Kapják hivatali kapun keresztül: 
1. Marcali Város Önkormányzatának Jegyzője, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 7602 Pécs, Pf.: 412.  

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 7400 Kaposvár, Guba S. 

u. 20.  

4. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.; JH14KAPEOH 

 


