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Tárgy: „Csongrád IV.-homok” bányatelek területén történt szabálytalan bányászati
tevékenység
Délút Kft.
6750 Algyő
Kastélykert u. 171.
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) hivatalból indult eljárás
során a Délút Kft. (6750 Algyő, Kastélykert út 171., továbbiakban: Ügyfél) tárgyi ügyében az
alábbiak szerint döntött:
A Bányakapitányság az Ügyfelet eltiltja a „Csongrád IV.- homok” bányatelken elkövetett
szabálytalan bányászati tevékenység (engedélytől eltérő ásványi nyersanyag kitermelés)
folytatásától, fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtás elrendelése mellett.
Az Ügyfél a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett fellebbezést nyújthat be a
Szolnoki Bányakapitányságon a jelen határozat közlését követő 15 napon belül. A
jogorvoslati eljárás (fellebbezés) illetéke 5.000,- Ft, (ötezer forint), melyet illetékbélyegben a
fellebbezéskor kell leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint 2013. május 29-én,
SZBK/1503-1/2013. ügyszámon hivatalból indított eljárást, a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. tv. (Bt.) 41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálytalan bányászati
tevékenység vizsgálata tárgyában, mert a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felkérésére a két szerv közti megállapodás alapján - a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) által
2013. május 6-án küldött - a Csongrád IV.- homok bányatelek bányaművelési térképének
vizsgálatáról szóló - jelentése alapján alapos gyanú merült föl arra, hogy a „Csongrád IV. homok” bányatelek alaplapja alatt is folyt bányászati tevékenység, ami szabálytalan
bányászati tevékenységnek minősül.
A Bányakapitányság az Ügyfél nyilatkozatának és az eljáráshoz szükséges adatok
beszerzésére 2013. június 12-re helyszíni szemlét rendelt el a „Csongrád IV.- homok”
bányatelek területére az Ügyfél bevonásával. A Bányakapitányság a helyszíni szemléről
SZBK/1503-3/2013. számon iktatott jegyzőkönyvet vett föl.
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A Bányakapitányság a helyszíni szemle során megállapította, hogy a bányaművelés során
körülbelül 30-40 cm-rel bányásztak az alaplap alá. Ez a mérték a gép hibájából adódik,
tűréshatáron belüli érték.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) szerint:
41. § (3) „Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt
a) műszaki üzemi terv, illetve kutatási terv 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
megsértésével,
e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól
eltérően
gyakorolja.”
valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) szerint:
25. § (1) „A Bt. 41. §-ában foglalt rendelkezéseken alapuló bírság összegének felső határa 10
000 000 forint. Ha a bírság kiszabásának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett a
kitűzött határidőre nem szünteti meg, vagy a jogsértést ismételten elköveti, a bírság ismételten
is kiszabható. Az ismételt bírság felső határa 30 000 000 forint. A bírság mértékének
megállapításánál figyelemmel kell lenni
- a jogellenes magatartás felróhatóságára,
- a jogellenes magatartás veszélyeztető jellegére,
- a jogellenes magatartással okozott hátrány mértékére,
- a jogsértés ismétlődésére.
(2) A jogosulatlan vagy szabálytalan bányászati tevékenység kivizsgálása során a
bányakapitányság - a tevékenységet végző költségére - elrendelheti a kitermelőhely geodéziai
bemérését és a kitermelt ásványvagyon mennyiségének földtani szakértő bevonásával történő
meghatározását.”
Az Ügyfél azzal, hogy engedélytől eltérően ásványi nyersanyagot termelt ki a „Csongrád IV.homok” bányatelek alaplapja alól, megvalósította a szabálytalan bányászati tevékenység
jogellenes cselekményt.
A Bányakapitányság a rendelkező rész első pontjában a Bt. 41. § (2) bekezdése szerint tiltja el
az Ügyfelet a jogszerűtlen tevékenység folytatásától, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 101. § (5) bekezdés e)
pontja alapján azonnali, fellebbezésre való tekintet nélküli végrehajtás elrendelése mellett, a
területen található ásványvagyonban történő helyrehozhatatlan kár megelőzésére.
A Bányakapitányság a bírság mértékének megállapításakor figyelembe vette a fokozatosság
elvét, mérlegelte a bírság helyett kiszabható figyelmeztetés visszatartó erejét és
megállapította, hogy a figyelmeztetés elegendő ahhoz, hogy gátat vessen az Ügyfél további
szabálytalan bányászati tevékenységének.
A fellebbezésre vonatkozó felhívás a Ket. 98. §-ába foglaltaknak felel meg. A fellebbezés
esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII.
törvény (Itv.) 29. §-a, az illeték megfizetésének módját az Itv. 73. § (1) bekezdése írja elő.
A Bányakapitányság ezt a határozatát a Ket. 72. § (1) bekezdésében előírt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően adta ki.
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A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában és a 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta,
illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete
állapítja meg.
Szolnok 2013. június 17.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. Délút Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
2. Irattár
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