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Halas Homokbánya Szállítási Kft. 

 

6400 Kiskunhalas 

Tábor u. 15. 

Jogerőssé vált: 2013. december 5-én 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Halas Homokbánya 

Szállítási Kft. (6400 Kiskunhalas, Tábor u. 15.; továbbiakban: Bányavállalkozó) „Kiskunha-

las II.-homok” védnevű bányatelek területén üzemelő bányaüzemében végzett jogosulatlan 

és szabálytalan bányászati tevékenység kivizsgálása céljából indított eljárását befejezte és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Bányakapitányság a „Kiskunhalas II.-homok” védnevű bányatelek alaplapja alóli 

jogosulatlan bányászat tekintetében az eljárását 

 

megszünteti. 

 

2./ A Bányakapitányság a korábbi bányavállalkozó által szabálytalan bányászati tevé-

kenység során részben lebányászott határpillér helyreállítását - a bányatelek 5-6. sarok-

pontjai között - elrendeli. 

 

3./ A Bányakapitányság elrendeli a bányatelek sarokpontjainak a jól látható, maradandó 

módon történő megjelölését. 

 

4. A rendelkező rész 2. és 3. pontjaiba előírtakat 2014. január 31-ig kell végrehajtani. 

 

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

talnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel le-

het élni. A fellebbezés díja 5000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni. 
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I n d o k o l á s 

 

A Bányakapitánysághoz a Bányavállalkozó a jogszabályi előírás alapján 2013. május 08-án 

megküldte a „Kiskunhalas II.-homok” védnevű bányatelek 2012. évre vonatkozó (kiegészítve: 

2013.04.25.) hites bányamérő által ellenjegyzett bányaművelési térképét. A Bányakapitányság 

a bányaművelési térkép alapján megállapította, hogy a bányaművelés során a bányatelek alap-

lapja (130,00 mBf) alól és a bányatelek határpilléréből is történt kitermelés. Számítása alapján 

az érintett terület nagysága 15854 m
2
, az alaplap alóli kitermelt mennyiség xxxx m

3
 lehetett. 

 

A Bányakapitányság 2013. október 14-én szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység 

kivizsgálására közigazgatási eljárást indított SZBK/2586-1/2013. számon.  

 

A Bányakapitányság helyszíni szemlét tartott 2013. november 06-án. A rendelkezésre álló ada-

tok és a felelős műszaki vezető helyettes nyilatkozata alapján a Bányakapitányság megállapí-

totta, hogy a bányatelek 5-8. sarokpontjai közötti területen a kitermelést, mely során az alaplap 

alól és az 5-6. sarokpontok közötti oldal határpilléréből is termeltek 2002-ben végezte a koráb-

bi bányavállalkozó, a Püspöki és Társa Kft. A bányatelek É-i területén az alaplap alatti magas-

sági értékek az eredeti terepszint értékei, az nem a kitermelésből adódott. A bányatelek alap-

lapját 2002-ben határozták meg topográfiai térképről vett magassági adatok alapján, amely 

pontossága korlátozott. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján az 

utóbbi években nem volt jelentős homokkitermelés a bányaüzemből. A helyszíni szemle idején 

munkavégzés nem folyt. A bányatelek sarokpontjai nem voltak jól látható módon, hiánytalanul 

állandósítva. A jegyzőkönyv száma: SZBK/2586-3/2013. 

 

A Bányakapitányság a 2004. november 10-ei keltezésű 10915/2004. számú határozatában já-

rult hozzá a Bányavállalkozó javára történő bányászati jog átruházáshoz a Püspöki és Társa 

Kft.-től. 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 41. § szerint: 

(1) 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. 

(3) Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt 

a) a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy attól eltérően, 

b) e törvény III. Részében előírt szabályok megszegésével, 

c) a bányajáradék megállapítására vonatkozó, jogszabályban előírt bejelentési, önbevallási 

vagy befizetési kötelezettségét hibásan, késedelmesen vagy azt elmulasztva, 

d) a bányászati tevékenység során keletkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok meg-

sértésével, 

e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól 

eltérően 

gyakorolja. 
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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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

tv. (Ket.) 94/A. § szerint:  

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bír-

ság kiszabására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság 

tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves 

határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.” 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontjában a bányatelek alaplapja alóli jogosulatlan 

bányászat tekintetében az eljárását megszüntette a Ket. 94/A. § (2) bekezdése alapján, figye-

lembe véve, hogy a tevékenység 2002-ben történt. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában a Bt. 41. § (2) bekezdése szerint rendelte 

el a bányatelek határpillérének helyreállítását megfelelő határidő kitűzésével, függetlenül at-

tól, hogy 2002-en a korábbi bányavállalkozó (Püspöki és Társa Kft.) követte el a szabálytalan 

bányászati tevékenységet. A határpillér sérthetetlenségét folyamatosan biztosítani kell. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában a külszíni bányászati tevékenységek Biz-

tonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés szerint ren-

delte el a bányatelek sarokpontjainak jól látható, maradandó módon történő megjelölését a 

megfelelő határidő kitűzésével. 

 

A Bányakapitányság a fentiek alapján bírságot nem alkalmazott, mivel a jogosulatlan és sza-

bálytalan bányászati tevékenységet a korábbi bányavállalkozó követtele 2002-ben, illetve a 

jogosulatlan bányászat tekintetében az öt év eltelte miatt nem alkalmazható bírság.  

 

A fellebbezésre a 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, 2013. november 13. 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. Halas Homokbánya Kft., 6400 Kiskunhalas, Tábor u. 15. 

2. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan). 

3. Irattár 


