MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZBK/6-16/2013.
ügyintéző: Szabó Miklós
: (06-56) 512-331
: (06-56) 512-337
E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu
Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység.

FUNKTORIONARIUS Kft.
1064 Budapest
VI. ker. Podmaniczky u. 57. II/14.
Jogerőssé vált: 2013. július 25-én
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a FUNKTORIONARIUS
Kft.-t (1064 Budapest, VI. ker. Podmaniczky u. 57. II/14. ; Adószám: 23882733-2-42; továbbiakban: Kft.) a Tiszaföldvár, Árpád u. 5. szám alatti ingatlanon (Tiszaföldvár 5575 hrsz.)
végzett jogosulatlan bányászati tevékenység miatt:
1./ Azonnali hatállyal eltiltja a nevezett területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenység folytatásától.
2./ Elmarasztalja és figyelmezteti a jogosulatlan bányászati tevékenység végzése miatt
azzal a feltétellel, hogy ha a Kft. ismételten elkövet hasonló jogsértést, akkor a bányafelügyelet nem tekinthet el a bányászati bírság kiszabásától.
3./ A jogosulatlanul kitermelt xxxx m3 ásványi nyersanyag (vegyes, kevert ásványi
nyersanyagok, kódja: 0000; fajlagos értéke: 550 Ft/m3) értékét, ami xxxx Ft. (azaz xxxx
forint), fizesse be a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000
számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlára a határozat jogerőre emelkedésétől számított 20 napon belül.
4./ A Bányakapitányság elrendeli a határozat 1./ pontjában előírtak azonnali végrehajtását.
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 határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a rendelkező rész 4./ pontjában elrendelt azonnali végrehajtás ellen halasztó hatálya nincs. A fellebbezés 14.500 Ft. illetékköteles,
amelyet illetékbélyegben kell leróni a fellebbezésen.
: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001 Szolnok, Pf.: 164.
E-mail: szbk@mbfh.hu
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Indokolás
A Bányakapitányság vizsgálatot folytatott a Tiszaföldvár 5575 hrsz.-ú területen - ásványi
nyersanyag kitermeléssel kapcsolatos - jogosulatlan bányászati tevékenység ügyében. A Bányakapitányságot a tevékenységről a Tiszaföldvár Város Polgármestere tájékoztatta a 2012.
december 21-én érkezett levelében, mely SZBK/6-1/2013. számon került iktatásra.
A Bányakapitányság helyszíni szemlét tartott 2013. január 10-én. A területen egyértelműen
megállapítható volt az ásványi nyersanyag kitermelés. A terepet (domboldal) 21 m hosszúságban és 15 m szélességben, átlagosan 2,0 m vastagságban bontották meg. A helyszínen jelen
volt a kitermelést végző Kft. ügyvezetője Bán István, aki elmondta, hogy közelítőleg xxx m3
anyagot termeltek ki és szállítattak el 2012. december 10-17 között, a közeli benzinkút feltöltésére. A Kft. engedéllyel nem rendelkezett. A jegyzőkönyv száma: SZBK/6-2/2013.
A TAKARNET nyilvántartás szerint a Tiszaföldvár 5575 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Csala
Imréné tiszaföldvári lakos (5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 147.).
A Bányakapitányság SZBK/6-3/2013. számon 2013. január 21-én értesítette a Kft.-t, hogy jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására a közigazgatási eljárást megindította, melyben ügyfélnek minősül.
A Bányakapitányság 2013. február 05-ei keltezésű és SZBK/6-4/2013. számú végzésében a
Kft. részére előírta a geodéziai felmérés elvégeztetését és a kitermelt mennyiség geodéziai mérésen alapuló meghatározását. Orosz Sándor hites bányamérő (Terraplan 2000 Bt.) a Kft. megbízásából elvégezte a geodéziai mérést és a térfogatszámítást, melyet 2013. április 02-án megküldött és SZBK/6-9/2013. számon lett iktatva. A geodéziai mérés alapján a kitermelt mennyiség xxxx m3 volt.
A Bányakapitányság 2013. február 22-ei keltezésű és SZBK/6-5/2013. számú levelében értesítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt, a Kunszentmárton Járási Hivatalt és a Tiszaföldvár Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét.
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 938781-1/2013. számú végzésével a tájékoztatást áttette a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint az illetékes hatósághoz.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a
JNF/03/4269-2/2013. számon tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a területen helyszíni
szemlét tartott. A talajvédelmi hatóság megállapította, hogy az érvényben lévő jogszabályi előírások alapján az üggyel kapcsolatban hatáskörrel nem rendelkezik.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2013.
március 28-án érkezett 2915-2/2013. számú levelében tájékoztatást kért az üggyel kapcsolatban. A Bányakapitányság a 2013. április 03-ai keltezésű és SZBK/6-10/2013. számú levelével
megküldte a szükséges dokumentumokat.
A Bányakaptányság a 2013. április 15-ei keltezésű SZBK/6-11/2013. számú levelében a Kft.
ügyvezetőjétől (Bán István) nyilatkozatott kért. Az ügyvezető a 2013. május 09-én érkezett és
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SZBK/6-12/2013. számon iktatott levelében továbbra is fenntartotta az SZBK/6-2/2013. számú
jegyzőkönyvben tett nyilatkozatát, valamint elfogadta a geodéziai mérés alapján kiszámolt
xxxx m3 kitermelt ásványi nyersanyag mennyiséget.
A Bányakapitányság 2013. május 13-ai keltezésű és SZBK/6-13/2013. számú levelében tájékoztatást kért a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, hogy történt-e a területen környezetkárosítás. A Felügyelőség 2013. július 03-án érkezett 2915-07/2013. számú levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy az üggyel kapcsolatban környezetkárosodás kivizsgálására eljárást folytat.
Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy az érintett
területre vonatkozóan nem volt semmilyen hatósági engedély az ásványi nyersanyag kitermeléséhez.
A Bányakapitányság továbbá megállapította, hogy a Kft. elismerte a xxxx m3 ásványi nyersanyag hatósági engedély nélküli kitermelését és felhasználását, mellyel megvalósította a jogosulatlan 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 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 termel ki, vagy geotermikus energiát hasznosít,
c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít”
A 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 figyelembe 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 Bányakapitányság 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” a kitermelés végzése idején hatályos
54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben megadott érték alapján. A kitermelés végzése idején
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hatályos 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. melléklete tartalmazza a szilárd ásványi
nyersanyag fajlagos értékét. A vegyes, kevert ásványi nyersanyagok (kód: 0000) fajlagos értéke 550 Ft/m3.
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 hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Szolnok, 2013. július 04.

dr. Palicz András
bányakapitány

Kapja tértivevénnyel:
1.
2.
3.
4.

FUNKTORIONARIUS Kft., 1064 Budapest, VI. ker. Podmaniczky u. 57. II/14.
Csala Imréné, xxxx
MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan).
Irattár
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