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Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység. 

 

Jászapáti 2000 Mezőgazdasági Zrt. 

 

5130 Jászapáti 

Dr. Szlovencsák Imre út 4-6. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Jászapáti 2000 Mező-

gazdasági Zrt.-t (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 4-6.; továbbiakban: Zrt.) a Jász-

szentandrás 07/79 hrsz.-ú erdő művelési ágú külterületi ingatlanon végeztetett jogosulatlan 

bányászati tevékenység miatt: 

 

1./ Azonnali hatállyal eltiltja a nevezett területen végeztetett jogosulatlan bányászati te-

vékenység folytatásától. 

 

2./ Elmarasztalja és figyelmezteti a jogosulatlan bányászati tevékenység végzése miatt 

azzal a feltétellel, hogy ha a Zrt. ismételten elkövet hasonló jogsértést, akkor a bánya-

felügyelet nem tekinthet el a bányászati bírság kiszabásától. 

 

3./ A Bányakapitányság elrendeli a határozat 1./ pontjában előírtak azonnali végrehajtá-

sát. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hiva-

talnak (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban 

benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 5000 Ft., melyet illetékbélyegben kell 

leróni. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a rendelkező rész 3./ pontjában elrendelt 

azonnali végrehajtás ellen halasztó hatálya nincs.  
 

I n d o k o l á s 

 

A Bányakapitányság a Jászszentandrás 07/79 hrsz.-ú külterületen történt jogosulatlan bányá-

szati tevékenységgel kapcsolatban vizsgálatot folytatott a 2013. szeptember 20-án iktatott     

e-mailen érkezett bejelentés alapján, illetve a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal 

hatáskör és illetékesség hiányában 136/2013/30. számú végzésben áttett bejelentés alapján. 
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A Bányakapitányság 2013. október 03-án helyszíni szemlét tartott Jászszentandrás külterüle-

tén, ahol megállapította a homokkitermelés tényét. A jegyzőkönyv száma: SZBK/2436-

3/2013. A helyszínen található gödör sarokpontjainak EOV koordinátái 1(Y=732575; 

X=250076), 2(Y=732582; X=250053), 3(Y=732571; X=250055) és 4(Y=732568; 

X=250072). A kitermelt homok közelítőleg 594 m
3
 lehet, amely a gödör mellet deponálva 

helyezkedik el. 

 

A Bányakapitányság belföldi jogsegély keretében a 2013. október 10-ei keltezésű 

SZBK/2439-4/2013 végzésében megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhiva-

tal Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatalát az ingatlan beazonosítása céljából. A Föld-

hivatal a 2013. október 24-én érkezett 117/2/2013. számú levelében leírta, hogy az érintett 

terület a Jászszentandrás 07/79 hrsz.-ú ingatlan. 

 

A Bányakapitányság belföldi jogsegély keretében a 2013. október 29-ei keltezésű 

SZBK/2436-6/2013. számú végzésében megkereste a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és az SZBK/2436-7/2013. számú végzésben a Jász-

Nagykun-Szolnok  Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 

2013. november 08-án érkezett JNF/03/4902-1/2013. számú levelében tájékoztatta a Bánya-

kapitányságot, hogy az Igazgatóság földmunkavégzéssel járó tevékenységre engedélyt, illetve 

szakhatósági állásfoglalást nem adott, valamint az érintett földrészlet erdő művelési ágú, ezért 

hatásköre nem állapítható meg. 

 

A Bányakapitányság belföldi jogsegély keretében a 2013. november 12-ei keltezésű 

SZBK/2436-9/2013. számú végzésében megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóságát. 

 

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2013. 

november 12-én érkezett 7793-2/2013. számú levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, 

hogy a Felügyelőség a fent nevezett ingatlanra vonatkozóan földmunkavégzéssel járó tevé-

kenységre nem adott ki engedélyt vagy szakhatósági hozzájárulást az elmúlt három évben. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 2013. december 11-én érke-

zett HBG/01/15154-2/2013. számú levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a fent 

nevezett ingatlan erdőgazdálkodója az Erdőbirtokosok Szövetkezete Jászszentandrás (5136 

Jászszentandrás, József Attila u. 6., továbbiakban: Szövetkezet), valamint homokbányászat 

céljából az Igazgatóság nem ad engedélyt. 

 

A Bányakapitányság a rendelkezésre álló adatok alapján SZBK/2436-12/2013. számon meg-

indította a jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására a közigazgatási eljárást 2013. 

december 17-én. 

 

A Bányakapitányság a 2013. december 17-ei keltezésű SZBK/2436-13/2013. számú levelében 

értesítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Jászszentandrás Község Pol-

gármesteri Hivatal Jegyzőjét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi 

Járási Hivatalt, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősé-

get, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatalát és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-

gát. 
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A Bányakapitányság a 2013. december 19-ei keltezésű SZBK/2436-14/2013. számú levelében 

nyilatkozatot kért a Szövetkezettől. A Szövetkezet a 2014. január 13-án érkezett és 

SZBK/2436-15/2013. számon iktatott levelében nyilatkozott, hogy a Zrt. kérésére alakította ki 

a vaditatót, valamint ásványi nyersanyag kitermelés nem volt cél, az a vaditató mellett van de-

ponálva. A Szövetkezet nyilatkozta azt is, hogy a vaditatóban a víz nem jelent meg, ezért két 

hónapon belül betemetik, amint lesz tuskózó gép.  

 

A Bányakapitányság a 2014. január 30-ai keltezésű SZBK/2436-16/2013. számú levelében nyi-

latkozatot kért a Zrt.-től. A Zrt. a 2014. február 21-én érkezett 104-2/2014 számú levelében 

nyilatkozott, ahol leírta, hogy a Zrt. a vadászatra jogosult. A Zrt. kérte a vaditató kialakítását a 

Szövetkezettől, mert az állatok vízhez jutása nem biztosított a térségben. A területen korábban 

homokbánya volt, ezért abban bíztak, hogy kis földmunkával találnak vizet. A kitermelt anyag 

a vaditató mellett lett deponálva, onnan elszállítás nem történt. Időközben a vaditató nem vál-

totta be a funkcióját, ezért 2014. tavaszán a visszatemetését tervezik, amint lesz tuskózó mun-

kagép odatelepítve. A Zrt. nem tudta, hogy engedélyköteles a vaditató kialakítása.  

 

A Bányakapitányság a 2014. február 25-ei keltezésű SZBK/2436-18/2013. számú levelében 

értesítette a Zrt.-t, hogy a jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására indított közigaz-

gatási eljárásában a bizonyítást befejezte, ezért a jogszabály biztosította határidőn belül az ira-

tokba való betekintés szabályainak figyelembevételével a bizonyítékokat megismerheti, észre-

vételt tehet, nyilatkozattételi jogával élhet és további bizonyításra irányuló indítványt tehet. A 

Bányakapitányság kérte a Zrt.-t, hogy nyilatkozzon, arra vonatkozóan, hogy kis- és középválla-

latnak minősül-e. A Zrt. nem kért iratbetekintést és nem nyilatkozott. 

 

A Bányakapitányság megállapította, hogy a Zrt. a vaditató kialakítása céljából végezte a tevé-

kenységet, melynek nem volt célja ásványi nyersanyag kitermelés és elszállítás. A kitermelt 

ásványi nyersanyag a vaditató mellett deponálva van. A vaditató a környező állatvilág életmi-

nőségét javította volna. Időközben kiderült, hogy a vaditató a funkcióját nem tudja betölteni, 

mivel víz tartósan nem maradt meg benne, ezért a Zrt. és a Szövetkezet is jelezte, hogy 2014 

tavaszán betemetik, amint lesz tuskózó gép a területen. 

 

A Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján hozta meg a határozatát.  

 

A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(Bt.) 3. § (1) bekezdés szerint: „Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes 

előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak.”   

 

A Bányakapitányság arra is felhívja a figyelmet, hogy a (Bt.) 41. § (1) bekezdése alapján: „A 

bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet végez vagy 

végeztet, bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a 

jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. Jogosulatlanul az folytat bányászati 

tevékenységet, aki 

a) a 4. § szerinti felszíni előkutatást a kötelező bejelentést elmulasztva végzi, 

b) bányászati koncesszió vagy bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyagot ter-

mel ki, vagy geotermikus energiát hasznosít, 

c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevé-

kenysége során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít” 
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A Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 25. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint a bírság összegének felső határa 10 000 000 forint, de a bírság ismételten is 

kiszabható, amely felső határa 30 000 000 forint lehet. 

 

A Bt. 41. § (1) bekezdés ad lehetőséget bírságolásra, mely mértékének a megállapításánál fi-

gyelembe kell venni a Vhr. 25. § (1) bekezdés előírásait. A Bányakapitányság megállapította, 

hogy a Zrt. az eljárás során együttműködött, nem ismétlődő jogsértést követett el, valamint a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 12/A. §-

ban előírt kötelezettség szerint vizsgálta a bírságolás és figyelmeztetés lehetőségét. A Bánya-

kapitányság a bírság kiszabását a fentiek figyelembevételével nem alkalmazta. 

 

A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény Ket. 98. § (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség. Az illeték 

mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a Bt. 41. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva határozatát a Ket.  71. 

§ (1) bekezdése alapján, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott ha-

táskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. március 27. 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

 


