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Iktatószám: PBK/1597-4/2017. Tárgy: Bányászati tevékenység felfüggesztése 

Ügyintéző: Kusz Lajos (kusz.lajos@baranya.gov.hu) 
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DAFOTÓ-KŐ Kft.    2017. augusztus 23-én jogerőre emelkedett. 

Nagymányok 

Darabosház 1. 

7355 

H A T Á R O Z A T  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: 

Bányafelügyelet) a DAFOTÓ-KŐ Kft. (7355 Nagymányok, Darabosház 1.) jogosultságában álló 

„Nagymányok II.- mészkő, agyag” védnevű bányatelek vonatkozásában az alábbiak szerint döntött: 

1. A PBK/1225-9/2015. ikt. számú, jogerős határozattal jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi terv 

alapján folytatott bányászati tevékenységet a Bányafelügyelet felfüggeszti. 

2. A felfüggesztés időtartama a tevékenység végzéséhez szükséges jogerős és végrehajtható 

környezetvédelmi engedély határozatnak a Bányafelügyelethez történő megküldéséig tart. 

3. A Bányafelügyelet kötelezi a DAFOTÓ-KŐ Kft.-t, mint Bányavállalkozót, hogy a jogerős 

környezetvédelmi engedély határozatot annak kézhezvételét követően küldje meg a 

Bányafelügyelet részére. 

 

A döntés ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A 

fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak címezve (másodfokú közigazgatási hatóság), 

de a Bányafelügyeletnél kell benyújtani. A fellebbezés illetéke 5.000.- Ft, azaz ötezer forint, amelyet a 

jogorvoslati eljárás megindítását megelőzően készpénz- átutalási megbízás útján kell megfizetni. 
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I N D O K O L Á S  

 A Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (7815 Harkány, Ságvári u. 66.) 2017. július 06-án iktatott 

levelében tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a Kúria Kfv.III.38.105/2016/7. számú jogerős ítéletével 

hatályában fenntartja a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (továbbiakban: Bíróság) 

4.K.27.080/2014/84. számú ítéletét. 

A Bíróság ítéletében a DAFOTÓ-KŐ Kft. jogosultságában álló „Nagymányok II.- mészkő, agyag” 

védnevű mészkőbánya környezethasználati engedélyét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú 

közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. 

 A Bányafelügyelet a PBK/1597-2/2017. ikt. számú belföldi jogsegélyben kereste meg a Bíróságot a 

4.K.27.080/2014/84. számú perében hozott ítéletének végrehajthatóságával kapcsolatban. A Bíróság a 

PBK/1597-3/2017. iktatószámú végzésében igazolta a bejelentést, hogy a Kúria mostani ítélete szerint a 

Bírósági döntés ismét jogerős és végrehajtható. Ezzel az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/ A.) 2011. szeptember 20-án kelt 

14/2667-38/2011. számú környezethasználati engedély határozata a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. április 19. napján kelt 1595-4/2011. iktatószámú 

határozatára is kiterjedően – a hatályon kívül helyezés folytán - nem végrehajtható. 

 A Bányafelügyelet 2017.07.10-én a PBK/1597-3/2017. ikt. számú belföldi jogsegélyben kereste meg 

a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát, hogy kérje a tájékoztatását a „Nagymányok II.- 

mészkő, agyag” védnevű mészkőbánya környezetvédelmi engedélyének végrehajthatóságára 

vonatkozóan. A jelen határozat meghozataláig nem érkezett válasz a megkeresésre. 

A Bányafelügyelet a Bíróság hivatalos értesítését követően 2017. július 19-én a környezethasználati 

engedély hatályon kívül helyezése miatt hivatalból eljárást indított és végrehajtható környezetvédelmi 

engedély hiányában döntött a „Nagymányok II.- mészkő, agyag” védnevű bányatelken folytatott 

bányászati tevékenység felfüggesztéséről a rendelkező rész 1. pontjában. 

A Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (4) bek. b) pontja alapján mellőzte az eljárás megindításáról 

szóló tájékoztatását, tekintettel arra, hogy az eljárás megindítását követően 8 napon belül hozta meg 

érdemi döntését. 

A Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (3) bek. b) 

pontja alapján, a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (8) bek. figyelembe 

vételével döntött a „Nagymányok II.- mészkő, agyag” védnevű mészkőbánya bányászati 

tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatban, mivel a szilárd ásványi nyersanyag feltárása és 

kitermelése csak a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi, illetve egységes 

környezethasználati engedéllyel végezhető. 
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A Bányafelügyelet a felfüggesztés időtartamára és a bányászati tevékenység folytathatósága érdekében 

írt elő kötelezést a határozat 2-es és 3-as pontjaiban. 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. §, 99. §, 102. §-okban előírtak szerint biztosította, 

a fellebbezési eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdés szerint állapította 

meg. 

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 26/A. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 

bányatörvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. 13. § (8) bek. és a 14. § (3) 

bek. figyelembe vételével, az illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 

161/2017. (VI.28.) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés alapján állapította meg. 

Pécs, 2017. 07. 21. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 Kormos Károly 
 bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. DAFOTÓ-KŐ Kft., 7355 Nagymányok, Darabosház 1. 

2. Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület, 7815 Harkány, Ságvári u. 66. 

3. Irattár. 

 


