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Tárgy: jogosulatlan és szabálytalan bányászati tevékenység 

 

 

BÁTERV Kft. 

 

5700 Gyula 

Kálvin u. 37. 

 

Jogerőssé vált: 2014. június 18-án 

H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a BÁTERV Kft. (5700 

Gyula, Kálvin u. 37.; Bányavállalkozó) „Lakitelek I.-homok” védnevű bányatelek területén 

üzemelő bányaüzemében végzett jogosulatlan és szabálytalan bányászati tevékenység kivizs-

gálása céljából indított eljárását befejezte és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Bányakapitányság a „Lakitelek I.-homok” védnevű bányateleknél a vertikális és 

horizontális irányú jogosulatlan bányászati tevékenység tekintetében az eljárását 

 

megszünteti. 

 

2./ A Bányakapitányság a Bányavállalkozó figyelmét felhívja a határpillérek részbeni le-

fejtésével megvalósult szabálytalan bányászati tevékenységre és annak további folytatá-

sától eltiltja, valamint figyelmezteti, hogy ha ismételten elkövet hasonló jogsértést, ak-

kor bányászati bírságot szab ki. 

 

3./ A Bányakapitányság a Bányavállalkozónak a szabálytalan bányászati tevékenység 

során részben lebányászott határpillér helyreállítását - a 4-5-6-7-8-9-10 bányatelek sa-

rokpontok által lehatárolt oldalnál - elrendeli. 

 

4. A rendelkező rész 3. pontjában előírtakat 2014. október 31-ig kell végrehajtani. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hiva-

talnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel le-

het élni. A fellebbezés díja 5000 Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni. 
 

 



SZBK/390-10/2014. 

 

- 2/4 - 

 

I n d o k o l á s 

 

A Bányakapitánysághoz a Bányavállalkozó által megküldött (SZBK/1481-1/2013.) „Lakitelek 

I.-homok” védnevű bányatelek 2012. évre vonatkozó (kiegészítve: 2013.04.25.) hites bánya-

mérő által ellenjegyzett bányaművelési térképe, a 2013. május 15-én tartott célellenőrzés 

(SZBK/1410-1/2013.) következtében elrendelt ásványvagyon felülvizsgálati dokumentáció és 

az SZBK/3767-6/2011. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi terv tervtérképének 

figyelembevételével a Bányakapitányság szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység 

kivizsgálására közigazgatási eljárást indított 2014. február 17-én SZBK/390-1/2014. számon. 

 

A Bányakapitányság a bányaművelési térkép (térképtári sorszám: 1/2013.) alapján megállapí-

totta, hogy a bányaművelés során a bányatelek alaplapja (+100,20 mBf) alól is történt homok 

kitermelés xxxx m
3
 mennyiségben. A bányatelken kívül (oldal irányban) szintén történt ho-

mok kitermelés a 25-26. sarokpontok, a 31-1-2-3. sarokpontok és a 4-5-6-7-8-9-10. sarokpon-

tok közötti oldalaknál. A határpillér lefejtése, illetve részbeni lefejtése a 25-26-27. sarokpon-

tok, a 31-1-2-3. sarokpontok és a 4-5-6-7-8-9-10. sarokpontok közötti határpilléreket érinti. 

 

A Bányakapitányság a 2014. február 21-ei keltezésű SZBK/390-2/2014. számú végzésében 

szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására indított közigazgatási eljá-

rásáról tájékoztatta a Bányavállalkozót. 

 

A Bányakapitányság a 2014. február 28-ai keltezésű SZBK/390-3/2014. számú végzésében a 

Bányavállalkozótól bekérte a 2008., a 2009., a 2010. és a 2011. évi változásokkal kiegészített 

bányaművelési térképeket és kérte a feltett kérdésekre vonatkozó nyilatkozatot. 

 

A Bányakapitányság a 2014. március 17-ei keltezésű SZBK/390-4/2014. számú levelében érte-

sítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Lakitelek Nagyközség Jegyzőjét, a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatalt, az Alsó-Tisza-vidéki Kör-

nyezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvé-

delmi Hivatalát és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgató-

ságát. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság a 2014. április 02-án érkezett ATIVH-98175-1-1/2014. számú 

végzésében illetékesség hiányában az ügyet áttette az Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatósághoz. 

 

A Bányavállalkozó a 2014. április 03-án érkezett SZBK/390-6/2014. számom iktatott levelé-

ben a bányaművelési térképek és a nyilatkozat megküldésének a teljesítési határidejére hosz-

szabbítást kért. A Bányakapitányság a 2014. április 04-ei keltezésű SZBK/390-7/2014. számú 

végzésében 2014. május 02-ai teljesítési határidőt írt elő. 

 

A Bányavállalkozó a 2014. április 30-án érkezett és SZBK/390-8/2014. számon iktatott levelé-

ben nyilatkozott és megküldte a kért bányaművelési térképeket. A Bányavállalkozó leírta, hogy 

számításuk alapján az alaplap alól xxxx m
3
, a bányatelken kívül a 25-26 bányatelek sarokpon-

tok által lehatárolt oldalnál xxxx m
3
, a 31-1-2-3  bányatelek sarokpontok által lehatárolt oldal-

nál xxxx m
3
 és a 4-5-6-7-8-9-10 bányatelek sarokpontok által lehatárolt oldalnál xxxx m

3
 ho-

mokot termeltek ki 2008 előtti. A határpillérek lefejtése, illetve részbeni lefejtése a fent neve-

zett oldalaknál szintén 2008 előtt történt. A Bányavállalkozó továbbá nyilatkozta, hogy 

mikrovállalkozásnak minősül. 
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A Bányakapitányság a 2014. május 10-ei keltezésű SZBK/390-9/2014. számú végzésében a 

jogosulatlan és szabálytalan bányászati tevékenységgel kapcsolatban hivatalból indított eljárá-

sát 21 nappal meghosszabbította. 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § szerint: „(1) 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. 

(3) 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 meg-

sértésével, 

e) a geotermikus energia kutatására, kinyerésére, hasznosítására vonatkozó szabályoktól 

eltérően 

gyakorolja.” 
 

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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

tv. (Ket.) 94/A. § szerint:  

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bír-

ság kiszabására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság 

tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves 

határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.” 

 

A Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján hozta meg a határozatát.  

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontjában a bányateleknél a vertikális és horizontális 

irányú jogosulatlan bányászati tevékenység tekintetében az eljárását megszüntette a Ket. 94/A. 

§ (2) bekezdése alapján, figyelembe véve, hogy a tevékenység 2008 előtt történt. A 2008. évi 

bányaművelési térkép (térképtári sorszám: 1/2009.; hites bányamérő: dr. Miklós Pál) és a 2013. 

évi bányaművelési térkép (térképtári sorszám: 1/2014.; hites bányamérő: dr. Miklós Pál) ösz-

szehasonlításából látható, hogy a jogosulatlan bányászati tevékenység 2008 előtt történhetett, 

alátámasztva a Bányavállalkozó állítását. 

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában a bírság kiszabását nem alkalmazta figye-

lemmel, hogy a szabálytalan bányászati tevékenység esetében a Bt. 41. § (1) bekezdés ad le-

hetőséget bírságolásra, mely mértékének a megállapításánál figyelembe kell venni a Vhr. 25. 
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§ (1) bekezdés előírásait. A Bányakapitányság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük tá-

mogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 12/A. §-ban előírt kötelezettség szerint vizsgálta a 

bírságolás és figyelmeztetés lehetőségét.  

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában a Bt. 41. § (2) bekezdése szerint rendelte 

el a bányatelek határpillérének helyreállítását megfelelő határidő kitűzésével. 

 

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 ha-

táskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2014. május 29. 

 

 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. BÁTERV KFT., 5700 Gyula, Kálvin u. 37. 

2. MBFH, (jogerőre emelkedést követően elektronikusan) 

3. Irattár 


