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Ikt. szám: PBK/2829-3/2016    

Üi.: Nagy Endre 

Tárgy: A Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154 

Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.) 

bányászati jogosultságába tartozó, 

„Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” 

védnevű bányatelken alapuló 

bányászati jog törlése 

A határozat 2017. január 6-án jogerőre emelkedett. 

H A T Á R O Z A T  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154 Polgárdi, 

Ipartelepek 034/22 hrsz., képviseli: Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., mint 

felszámoló) bányászati jogosultságába tartozó, „Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” védnevű 

bányatelken alapuló bányászati jogával kapcsolatosan az alábbiak szerint határozott. 

A Bányafelügyelet a Magyar Dekor Kft. „f.a.”, mint bányavállalkozónak a „Siklós I. 

(Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelken alapuló bányászati jogát törli.     

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálynál benyújtandó fellebbezéssel 

lehet élni. A fellebbezés díja 5. 000.-Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg formájában 

kell leróni. 

I N D O K O L Á S  

A „Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelket a Pécsi Kerületi Bányaműszaki 

Felügyelőség a 152/3/1992. ikt. számú jogerős határozattal állapította meg és a 1034/1/1993. ikt. 

számú, jogerős határozattal módosította. A „Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelek 

bányászati jogosítottja jelenleg a Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154 Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.).   

A Magyar Dekor Ásványkutató Kft. „f.a.” 2015. december 28-án érkezett levelében kérelmezte a 

„Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelken működő bányaüzem bányabezárási-

tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyását. A Bányafelügyelet a 2016.10.06-án kelt, PBK/3277-

31/2015 ikt. számú, jogerős végzésével megszüntette a kérelemre indult bányabezárási-tájrendezési 

műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárást. 

A Bányafelügyelet a 2016.12.08-án kelt, PBK/2829-1/2016 ikt. számú végzésével megkereste a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH), és belföldi jogsegély keretében kérte 
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az MBFH-hoz benyújtott bányajáradék önbevallások kitermelt mennyiségre vonatkozó adatait, 2009. 

évtől kezdődően, a „Siklós I. (Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelken működő bányaüzem 

vonatkozásában. 

Az MBFH-tól 2016.12.14-én érkezett, MBFH/3220-2/2016. ikt. számú végzés szerint a Magyar Dekor 

Kft. „f.a.” által a 2010. I. negyedév és 2016. III. negyedév között benyújtott bányajáradék 

önbevallásokban kitermelt mennyiségként kizárólag xxxx m
3
 szerepel.  

Az MBFH által adott belföldi jogsegély alapján megállapítható, hogy a „Siklós I. (Rózsabánya) – 

mészkő” védnevű bányatelken működő bányaüzemben 2010. évtől kezdődően nem történt kitermelési 

tevékenység, azaz a jelen határozat szövegezésekor a kitermelés szüneteltetésének időtartama a 6 

évet meghaladja.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 30. § (4) bekezdés: „A 

bányafelügyelet - a mélyműveléses ércbánya kivételével -  hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a 

tájrendezés elvégzését, ha a  

a) kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet,…” 

A Bt. 30. § (4a) bekezdés: „A bányavállalkozó a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését 

elrendelő bányafelügyeleti határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül 

köteles a 42. § szerinti műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet benyújtani.” 

A Bt. 30. § (5) bekezdés: „Ha a bányavállalkozó a (4a) bekezdésben előírt kötelezettségét nem 

teljesíti vagy az általa benyújtott bányabezárási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet jogerős és 

végrehajtható határozatával elutasította, vagy az eljárást jogerősen megszüntette, a koncessziós 

szerződés alapján folytatott bányászati tevékenység esetén a koncessziós szerződés megszűnik, a 

bányafelügyeleti engedély alapján folytatott bányászati tevékenység esetén a bányafelügyelet törli a 

bányavállalkozó bányászati jogát.” 

A Bányafelügyelet nem rendelte le hivatalból a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, mert a 

Bányavállalkozó kérelmére bányabezárási-tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás indult. 

A Bányafelügyelet azért törölte a határozat rendelkező részében a Magyar Dekor Kft. „f.a.” „Siklós I. 

(Rózsabánya) – mészkő” védnevű bányatelken alapuló bányászati jogát, mert a Magyar Dekor Kft. 

„f.a.” mint bányavállalkozó kérelmére indult bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárást 

jogerősen megszüntette. A döntés a Bt. 30. § (5) bekezdésén alapul. 

A Bányafelügyelet nem értesítette az ügyfelet a bányászati jog törlési eljárás megindításáról, mivel az 

eljárás megindításától, 2016.12.08-tól számított 8 napon belül döntött a bányászati jog törléséről. 

A jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) da./ szerint, a 98. § (3), 99. (1), 102. § (1) bekezdés figyelembe 

vételével adott tájékoztatást a Bányafelügyelet. 

A fellebbezési eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés szerint 

állapította meg a Bányafelügyelet. 

A bányászati jog törlésének ügyében a Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) és 30. § (5) 

bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, 2016. december 15. 

         Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott  

 felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 Ihász Sándor 

 bányafelügyeleti főmérnök 
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Kapja: 

1. Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1122 Budapest, Városmajor u. 74. 

2. Magyar Dekor Kft. „f.a.” 8154 Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz. 

3. Irattár 

 

Jogerőre emelkedés után kapja: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1590 Budapest, Pf. 95. 

 


