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Lajta – Kavics Bányászati Kft.
9232 Darnózseli
032/1 hrsz.
Jogerőssé vált: 2013. június 12-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Lajta-Kavics
Bányászati Kft.-t (9232 Darnózseli, Rákóczi u. 60., Adószáma 11135199-2-08 továbbiakban: Kft.) jogosulatlan bányászati tevékenység végzése miatt
figyelmezteti,
és a Darnózseli 032/1. hrsz.-ú ingatlanon a „Darnózseli I. – kavics” védnevű bányatelek
térbeni határain túl történő nyersanyag kitermeléstől eltiltja, továbbá kötelezi
2.276.400 Ft (azaz kétmillió-kétszázhetvenhatezerkilencszáz forint)
jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére.
A jogosulatlanul kitermelt értéket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1003200001031513-00000000 számú számlájára a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától
számított 15 napon belül kell befizetni.
A Bányakapitányság felhívja a Kft. figyelmét arra, hogy a jogosulatlanul kitermelt érték, adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül. Amennyiben Kft. befizetési kötelezettségének
nem tesz eleget a Bányakapitányság az illetékes adóhatóságot megkeresi.
A Bányakapitányság tájékoztatja a Kft.-t, hogy a befizetésre vonatkozó teljesítési határidő
lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné
teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, a
pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a
továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését kérheti.
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A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtott fellebbezésnek van helye. A
fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000
forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint, melyet
illetékbélyegben kell a fellebbezési kérelmen leróni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a „Darnózseli I. – kavics” védnevű bányatelek területén kijelölt
bányaüzem 2013. 03. 25-én készült bányaművelési térképe alapján azt észlelte, hogy a
bányaüzemben a bányászati tevékenysége során a bányatelek térbeni határait átlépték és a
bányatelek 86.91 mBf szinten húzódó alaplapja alatt is végeztek kitermelést.
Mivel az alaplap alatti bányászati tevékenység végzésére a Kft. bányafelügyeleti engedéllyel
nem rendelkezett, az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § (1) b) pontja alapján jogosulatlan
bányászati tevékenység végzése miatt a Bányakapitányság eljárást indított a Kft.-vel szemben.
A Bányakapitányság az eljárás megindításáról a 2004. évi CXL tv. ( Ket.) 29. § (3) és (5)
bekezdése szerint érintett ügyfeleket, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998 (XII.19.)
Korm. rendelet (Vhr.) 25. § (11) bekezdése szerint érintett hatóságokat értesítette.
Az eljárás során vizsgálva a jogosulatlan nyersanyag kitermelés körülményeit, a kitermelt
nyersanyag mennyiségét és minőségét, valamint azt, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény
hatálya a Kft.-re kiterjed-e, a Bányakapitányság nyilatkozattételre hívta fel a Kft.-t.
A Kft. nyilatkozatában a „Darnózseli I. – kavics” védnevű bányatelek bányaművelési
térképének alapjául szolgáló felmérés adataiból számított, jogosulatlanul kitermelt nyersanyag
mennyiségére vonatkozó jelentésben foglalt adatokat, továbbá a nyersanyag minőségére
vonatkozó, a bányatelek nyersanyag készletének meghatározásakor is felhasznált Dzs-23 jelű
fúrás rétegsorára alapozott megállapításokat elfogadta.
Tekintettel a fentiekre a Bányakapitányság az alábbi tényeket állapította meg:
 A bánya művelése során a Darnózseli 032/1 hrsz.-ú ingatlanon az Y=526650,
X=281220 EOV rendszerben megadott, súlyponti koordinátákkal jellemzett, 1345 m2
nagyságú területen, a „Darnózseli I. – kavics” védnevű bányatelek 86.91 mBf szinten
húzódó alaplapja alól nyersanyag kitermelés történt.
 Az alaplap alóli nyersanyag kitermelést a „Darnózseli I. – kavics” védnevű bányatelek
területén végzett bányászati tevékenységéhez kapcsolódóan a Lajta-Kavics Kft.
végezte, 2012. év során.
 Az alaplap alól jogosulatlanul kitermelt nyersanyag fajtája kavics (kódja: 1460),
mennyisége xxxx m3.
 Jogosulatlanul gyakorolt bányászati tevékenységével a Kft. veszélyhelyzetet nem
teremtett.
 A Kft.-nél 2012 évben alkalmazott munkavállalók száma 4 fő (250 főnél kevesebb),
éves nettó árbevétele pedig xxxx Ft., azaz nem éri el az 50 millió eurót, ezért a Kft. a
2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján KKV-nak minősülő vállalkozás.
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Bt. 41. § (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 bányászati koncesszió vagy
bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyagot termel ki, vagy geotermikus energiát
hasznosít.
Vhr. 25. § (2a) Jogosulatlan bányászati tevékenység folytatása esetén a kitermelt ásványi
nyersanyag értékét az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott
fajlagos érték alapján kell kiszámítani.
A Bányakapitányság a fenn ismertetett tényállás alapján megállapította (a Kft. nem vitatta),
hogy a Kft. megvalósította a Bt. 41. § (1) b) pontja szerinti jogosulatlan bányászati
tevékenység gyakorlását (bányatelek határain kívül, engedély nélkül végzett kitermelést),
ezért vele szemben jogkövetkezményt kellett alkalmazni.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
12/A. § A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első
esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást kivéve - bírság kiszabása
helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés
a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. Nincs lehetőség a bírságtól való
eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával
emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, környezetkárosodás
következett be vagy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó
jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor.
A Bányakapitányság a bírság helyett figyelmeztetést alkalmazott, mert a Kft. KKV-nek
minősül, Kft.-vel szemben még nem folyt eljárás és figyelmeztetést sem kellett alkalmazni, a
bírság alapjául szolgáló cselekmény (jogosulatlan és szabálytalan bányászati tevékenység)
során emberi élet, testi épség, egészség nem került közvetlen veszélybe, környezetkárosítás
nem következett be.
A Bányakapitányság a jogosulatlanul kitermelt érték nagyságát a Vhr. 25. § (2a) bekezdés
alapján a rendelkezésre álló felmérési (kitermelt mennyiség) és zárójelentési (kitermelt
nyersanyag fajtája) adatok alapján, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos
értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.)
Korm. rendelet 1. melléklet 42. sor figyelembe vételével a következő képlet alkalmazásával
határozta meg:
xxxx m3 (jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége) * 1050 Ft/m3 (kavics
ásványi nyersanyag fajlagos értéke) = xxxx Ft.
A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezmény a 2011. CXCV.
törvény 42. § (3) bekezdésén, a fizetési kedvezmény benyújtására vonatkozó tájékoztatás Ket.
74. § (2)-(3) bekezdésén alapul. A jogosulatlanul kitermelt érték adók módjára történő
behajtását a Bt. 41. § (8) bekezdés b) pontja írja elő.
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A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította, a fellebbezés illetékéről az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés alapján
rendelkezett.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja, valamint a 267/2006. Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörben hozta, illetékességét a
267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.
Veszprém, 2013. május 22.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Irattár.

- 4/4 -

