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Tárgy: Szabálytalan bányászati tevékenység Hódmezővásárhely VII. - homok bányaüzemre
vonatkozóan
Maczelka és Társa Kft.
1143 Budapest
Besnyői u. 13.
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Maczelka és Társa Kft.-t
(1143 Budapest, Besnyői u. 13., továbbiakban: Bányavállalkozó) a Hódmezővásárhely VII.homok bányatelek területén lévő külfejtés vonatkozásában, mivel 2011. év folyamán nem
rendelkezett semmilyen érvényes műszaki üzemi tervvel, de kitermelést folytatott,
100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) bányászati bírsággal sújtja, amelyet a határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetni az Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú pénzforgalmi
számlára.
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 5.000.- Ft. illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni a
fellebbezésen.
A Bányakapitányság felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a határozatban foglaltak
teljesítésének elmaradása esetén a bányászati bírság ismételten kiszabható, amelynek felső
határa 30.000.000,- Ft.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság 2013. március 27-i keltezésű végzésében hatósági ellenőrzésről
tájékoztatta a Bányavállalkozót, melyet 2013. április 8-ára tűzött ki. A Bányavállalkozó a
tértivevény tanúsága szerint 2013. április 2-án átvette az erről szóló végzést, azonban az
ellenőrzésen nem jelent meg, így a Bányakapitányság a Bányavállalkozót írásbeli
nyilatkozattételre szólította fel. A Bányavállalkozó nyilatkozata 2013. június 10-én beérkezett
a Bányakapitányságra.
A nyilatkozatában a 2011. év II. és III. negyedévére vonatkozó, összesen xxxx m3-nyi homok
kitermelését a Bányavállalkozó elismerte, a kitermelt mennyiséget bevallotta, a
bányajáradékot megfizette. A Bányakapitányság megállapította, hogy a Bányavállalkozó
műszaki üzemi terve 2010. december 31-én lejárt, szüneteltetési műszaki üzemi tervre
vonatkozó kérelmét 2011. december 9-én nyújtotta be, így a kitermelést szabálytalanul,
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műszaki üzemi terv nélkül végezte. A Bányakapitányság a kitermelés elismerésére és a
bányajáradék megfizetésére figyelemmel döntött a bírság összegéről.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
„A feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet jóváhagyott műszaki
üzemi terv szerint kell végezni”.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 88. § (1) bekezdése alapján a hatóság – hatáskörének keretei között – ellenőrzi a
jogszabályban foglalt rendelkezések betartását.
A jogorvoslat lehetősége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés
illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában és a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében
meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét ugyanezen rendelet 2. § (2) bekezdése és 1.
számú melléklete állapítja meg.

Szolnok 2013. június 14.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. Maczelka és Társa Kft., 1143 Budapest, Besnyői u. 13.
2. Irattár

2/2

