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HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az ALTEK- Tégla és
Cserépipari Kft-t (5400 Mezőtúr, Földvári út 6., adószáma: 11505750-2-16, továbbiakban:
Bányavállalkozó) a „Kunszentmárton I.- agyag” védnevű bányatelek területén lévő
külfejtés vonatkozásában - mivel nem rendelkezik semmilyen érvényes műszaki üzemi
tervvel - szabálytalan bányászati tevékenység miatt:
1./ 100.000 Ft. (azaz százezer 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.
2./ A Bányakapitányság kötelezi a Bányavállalkozót, hogy a fennálló jogellenes
állapotot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül szüntesse meg.
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 a nyilvántartása alapján megállapította, hogy a Bányavállalkozó
bányászati jogában álló „Kunszentmárton I.- agyag” védnevű bányatelken lévő bányaüzem
SZBK/134/1/2009. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervének érvényessége
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2013. december 31-én lejárt. A Bányakapitányság SZBK/33-3/2014. számú végzésében
figyelmeztette a Bányavállalkozót a jogellenes állapotra és kötelezte annak megszüntetésére
határidő kitűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett. A
Bányavállalkozó 53/2014. számú levelében kérte a határidő 2014. április 30-ig történő
meghosszabbítását, melyet a Bányakapitányság SZBK/33-3/2014. számú végzésében
méltányosságból engedélyezett. A Bányavállalkozó az általa kért új határidőre sem szüntette
meg a jogellenes állapotot a bányaüzem területén, ezért a Bányakapitányság a bírságolás
eszköze mellett döntött.
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 Bt. 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott
műszaki üzemi terv időtartama alatt, legfeljebb 6 hónapig a kitermelést szüneteltetheti. A
kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni a bányafelügyelet engedélyével, a
jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv alapján lehet”.
A bányabezárásnál a Bt. 42. § írja elő a műszaki üzemi tervet.
A tárgyi bányatelekre jelenleg nem áll rendelkezésre műszaki üzemi terv, és ezzel
kapcsolatosan jóváhagyási eljárás sincs folyamatban. A Bányakapitányság megállapította,
hogy a Bányavállalkozó nem tett eleget a jogszabályi előírásnak a felszólítások ellenére sem,
ezért bányászati bírsággal sújtja és kötelezi a jogszabályellenes állapot megszüntetésére.
A jogszabályellenes állapot megszüntetése történhet:
- kitermelési műszaki üzemi terv benyújtásával,
- szüneteltetési műszaki üzemi terv benyújtásával,
- bányabezárási műszaki üzemi terv benyújtásával.
A 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 Bányakapitányság a bírság mértékének megállapításánál figyelemmel volt:
- a jogellenes magatartás felróhatóságára: a Bányavállalkozó a figyelmeztetés ellenére sem
tett eleget a műszaki üzemi terv benyújtási kötetezettségére,
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- a jogellenes magatartás veszélyeztető jellegére: a bányászati tevékenységet műszaki üzemi
terv alapján kell végezni, annak hiányában végzett tevékenység veszélyeztetheti a személyek
és anyagi javak biztonságát,
- a jogellenes magatartással okozott hátrány mértékére: jogellenes hátrányt nem okozott,
- a jogsértés ismétlődésére: első esetben fordult elő.
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 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.
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, 2014. május 5.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapja tértivevénnyel:
1. ALTEK-, Tégla és Cserépipari Kft., 5400 Mezőtúr, Földvári út 6.
2. Irattár
jogerőre emelkedést követően:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mail)
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