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HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a NA-TURFA Kft. (6346
Sükösd, Tőzegtelep Pf. 27., továbbiakban: Bányavállalkozó) „Sükösd IV.-homok” védnevű
bányatelek területén üzemelő bányaüzemében végzett szabálytalan bányászati tevékenység
(határpillér részbeni lefejtése) kivizsgálása céljából indított eljárását befejezte és az alábbi
döntést hozta:
1./ A Bányakapitányság a Bányavállalkozó figyelmét felhívja, hogy a határpillér részbeni lefejtésével megvalósult a szabálytalan bányászati tevékenység, ezért annak további
folytatásától eltiltja, valamint figyelmezteti, hogy ha ismételten elkövet hasonló jogsértést, akkor bányászati bírságot szab ki.
2./ A Bányakapitányság a Bányavállalkozónak a szabálytalan bányászati tevékenység
során részben lebányászott határpillér helyreállítását - a 6-os és a 3-as bányatelek sarokpontok környezetében - elrendeli.
3. A rendelkező rész 2. pontjában előírtakat 2014. október 31-ig kell végrehajtani.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díja 5000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni.
Indokolás
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kérésére a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Geodéziai Főosztálya 2014. április 15-én elvégezte a „Sükösd IV.-homok” védnevű bányatelek területén lévő bányaüzem ellenőrző terepi felmérését, melyről a helyszínen SZBK/10231/2014. számon feljegyzés készült. A felmérés eredményeként megállapítást nyert, hogy a
bányászat során a bányatelek határpillérét a részbeni lefejtéssel megsértették a 6-os és a 3-as
bányatelek sarokpontok körzetében. A Bányakapitányság a fentiek alapján értesítette a Bá: (06-56) 512-319
: (06-56) 512-337
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nyavállalkozót, hogy szabálytalan bányászati tevékenység kivizsgálására közigazgatási eljárást indított a 2014. május 12-ei keltezésű SZBK/1327-1/2014. iktatási számú végzésével.
A Bányakapitányság a 2014. május 21-ei keltezésű SZBK/1327-2/2014. számú végzésében a
Bányavállalkozótól nyilatkozatot kért a szabálytalan bányászati tevékenységre vonatkozóan.
A Bányavállalkozó a 2014. június 04-én érkezett és SZBK/1327-3/2014. számon iktatott levelében nyilatkozott, melyben leírta, hogy a határpillér részbeni lefejtése 2003. és a 2004. években történt. A határpillér részbeni lefejtése a humusz lefedése, a humuszdepó kialakítása és a
tájrendezési munkálatok következtében történt a sajátos terepviszonyok (dombos) következtében. A Bányavállalkozó megemlítette, hogy többször kitűzette a bányatelek sarokpontjait jelző
oszloppal megjelölve, de azok eltűntek, illetve nem kerültek azonos helyre az újabb kitűzések
során. A Bányavállalkozó továbbá nyilatkozta, hogy kisvállalkozásnak minősül.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § (3) bekezdése szerint:
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 megsértésével,
e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól
eltérően
gyakorolja.”
A Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján hozta meg a határozatát.
A Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontjában a bírság kiszabását nem alkalmazta figyelemmel, hogy a szabálytalan bányászati tevékenység esetében a Bt. 41. § (1) bekezdés ad lehetőséget bírságolásra, mely mértékének a megállapításánál figyelembe kell venni a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 25. § (1) bekezdés előírásait. A
Bányakapitányság 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 Bt. 41. § (2) bekezdése szerint rendelte
el a bányatelek határpillérének helyreállítását megfelelő határidő kitűzésével.
A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. (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, 2014. június 12.
dr. Palicz András
bányakapitány
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Kapja tértivevénnyel:
1. NA-TURFA Kft., 6346 Sükösd, Pf.: 27
2. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
3. Irattár
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