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Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység. 

 

 

 

TECTON Építészmérnöki és Tanácsadó Kft. 

 

1025 Budapest 

Felhévízi u. 31. 

Jogerőssé vált: 2013. szeptember 18-án 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a TECTON Építészmér-

nöki és Tanácsadó Kft. (1025 Budapest, Felhévízi u. 31. ; Adószám: 11755072-2-41; továb-

biakban: Kft.) a Jászfényszaru 05/167 hrsz.-ú ingatlanon végzett jogosulatlan bányászati te-

vékenység miatt: 

 

1./ Azonnali hatállyal eltiltja a nevezett területen végzett jogosulatlan bányászati tevé-

kenység folytatásától. 

 

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

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

felügyelet nem tekinthet el a bányászati bírság kiszabásától. 

 

3./ A jogosulatlanul kitermelt xxxx m
3
 ásványi nyersanyag (homok ásványi nyersanyag, 

kódja: 1453; fajlagos értéke: 870 Ft/m
3
) értékét, ami xxxx Ft. (azaz xxxx forint), fizesse 

be a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajá-

radék befizetés” elnevezésű számlára a határozat jogerőre emelkedésétől számított 20 

napon belül. 

 

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

sát. 
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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel 

lehet élni. A fellebbezés díja 216 300 Ft. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a rendel-

kező rész 4./ pontjában elrendelt azonnali végrehajtás ellen halasztó hatálya nincs.  
 

I n d o k o l á s 

 

A Bányakapitányság vizsgálatot folytatott a Jászfényszaru 05/167 hrsz.-ú külterületi ingatlanon 

történt jogosulatlan bányászati tevékenységgel kapcsolatban. A Bányakapitányságot névtelen 

telefonáló értesítette 2013. szeptember 12-én arról, hogy Jászfényszaru területén található ben-

zinkút közelében anyagkitermelést végeznek. A bejelentésről SZBK/2388-1/2013.számon fel-

jegyzés készült. 

 

A Bányakapitányság helyszíni szemlét tartott 2013. szeptember 13-án. A területen egyértelmű-

en megállapítható volt az ásványi nyersanyag kitermelés. Közelítőleg egy 5000 m
2
 nagyság és 

egy 360 m
2
 nagyságú munkagödör keletkezett. A Bányakapitányság számítása szerint a na-

gyobbik gödörből közelítőleg xxxx m
3
, a kisebbik gödörből pedig xxxx m

3
 homokot (kód: 

1453) termeltek ki és szállítottak el, azaz összesen xxxx m
3
-t. A helyszíni szemle során a terü-

leten megjelent a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezetője, aki elmondta, hogy a terület 

tereprendezésével a Kft.-t bízták meg szerződés alapján. A Techton Kft. feladata a tereprende-

zési terv elkészítése, az engedélyek beszerzése és a kivitelezési munkák elvégzése. A helyszí-

nen a Bányakapitányság részére nem tudtak hatósági engedélyt bemutatni a tevékenység vég-

zésével kapcsolatban, illetve azt megerősíteni, hogy van hatósági engedély, ezért a Bányakapi-

tányság leállította a tereprendezési munkálatokat. A jegyzőkönyv száma: SZBK/2388-2/2013. 

 

A TAKARNET nyilvántartás szerint a Jászfényszaru 05/167 hrsz.-ú kivett művelési ágú ingat-

lan tulajdonosa a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. (5126 Jászfényszaru, Ipari Park 2535/3/A 

hrsz.). 

 

A Bányakapitányság SZBK/2388-3/2013. számon a 2013. szeptember 16-ai keltezésű levelé-

ben értesítette a Kft.-t, hogy jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására a közigazgatá-

si eljárást megindította, melyben ügyfélnek minősül. 

 

A Bányakapitányság a 2013. szeptember 17-ei keltezésű és SZBK/2388-5/2013. számú levelé-

ben értesítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Jászfényszaru Város Pol-

gármesteri Hivatal Jegyzőjét, a Jászberényi Járási Hivatalt, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-

delmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-

vatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát és a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. 

 

A Bányakaptányság a 2013. szeptember 16-ai keltezésű SZBK/2388-4/2013. számú levelében 

a Kft.-től nyilatkozatott kért. A Kft. megbízásából Fodor István projekt menedzser 2013. szept-

ember 17-én a Bányakapitányság hivatalos helyiségében ügyfélmeghallgatás keretében nyilat-

kozott az SZBK/2388-4/2013. számú levélben feltett kérdésekre. Az ügyfélmeghallgatás jegy-

zőkönyve SZBK/2388-6/2013. számon lett iktatva. Fodor István projekt menedzser elismerte, 

hogy a Kft. végezte a tereprendezést, nem rendelkeztek hatósági engedéllyel, valamint a mun-

kálatokra vonatkozóan szerződésük van a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.-vel. A tereprende-

zést 2013. szeptember 05-én kezdték meg és a Bányakapitányság által megállapított xxxx m
3
 

kitermelt és elszállított homokot elismerik. A homok a közeli ipari park területére lett szállítva. 

A Kft. nyilatkozott, hogy kis-és középvállalkozásnak minősül. A Kft. szóban jelezte, hogy a 
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szükséges hatósági engedély beszerzése a tereprendezéshez folyamatban van. A Bányakapi-

tányság az iratbetekintést biztosította a Kft. részére az ügyfélmeghallgatás során. 

 

Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy az érintett 

területre vonatkozóan nem volt semmilyen hatósági engedély az ásványi nyersanyag kiter-

meléséhez.  

 

A Bányakapitányság továbbá megállapította, hogy a Kft. elismerte az xxxx m
3
 ásványi nyers-

anyag hatósági engedély nélküli kitermelését és elszállítását, mellyel megvalósította a jogo-

sulatlan bányászati tevékenységet.  

 

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 természe-

tes 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” 
 

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 Kft. 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 rendelkező rész 2. pontjában a bírság kiszabását a fentiek figyelembevételével 

nem alkalmazta. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában a Kft.-t a Bt. 41. § (1) bekezdése alapján 

„kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére” az ásványi nyersanyagok és a geo-

termikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról 

szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben megadott érték alapján. Az 54/2008. (III. 20.) 

Korm. rendelet 1/a. melléklete tartalmazza a szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értékét. A 

homok ásványi nyersanyag (kód: 1453) fajlagos értéke 870 Ft/m
3
. 

 

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. 
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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. szeptember 18. 

 

 

 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. TECTON Építészmérnöki és Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Felhévízi u. 31. 

2. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., 5126 Jászfényszaru, Ipari Park 2535/3/A hrsz. 

3. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan). 

4. Irattár 

 


