Ikt. szám: PBK/59-4/2016
Üi.: Nagy Endre
Tárgy: A Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154
Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.)
bányászati jogosultságába tartozó,
„Molnári I. - agyag” védnevű
bányatelken alapuló bányászati jog
törlése

Jogerőssé vált: 2016. április 20-án
HATÁROZAT
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.) bányászati jogosultságába tartozó, „Molnári I. - agyag” védnevű bányatelken
alapuló bányászati jogával kapcsolatosan az alábbiak szerint határozott.
A Bányafelügyelet a Magyar Dekor Kft. „f.a.”, mint bányavállalkozónak a „Molnári I. - agyag” 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.

INDOKOLÁS
A „Molnári I. - agyag” védnevű bányatelket a Veszprémi Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség 2443/1987. ikt. számú jogerős határozattal állapította meg. A „Molnári I. - agyag” védnevű bányatelek
bányászati jogosítottja jelenleg a Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154 Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.).
A Bányafelügyelet ellenőrizte a nyilvántartását és azt állapította meg, hogy a Magyar Dekor Kft. „f.a.”
jogszerűen 2009.12.31-ig végezhetett kitermelési tevékenységet, ezt követően szüneteltetési műszaki
üzemi tervvel rendelkezett 2012.07.23-ig, majd a jelen határozat szövegezéséig nem volt műszaki
üzemi terve.
A Bányafelügyelet a 2016.01.18-án kelt, PBK/59-1/2016 ikt. számú végzésével megkereste az MBFHt, hogy belföldi jogsegély keretében adjon tájékoztatást arról, hogy a Magyar Dekor Kft. „f.a.” (8154
Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.) mint bányavállalkozó a „Molnári I. – agyag” védnevű bányatelekkel
összefüggésben, 2010. évtől kezdődően milyen tartalommal nyújtott be az MBFH-hoz bányajáradék
önbevallásokat.
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Az MBFH-tól 2016.01.22-én érkezett, MBFH/127-2/2016. ikt. számú végzés szerint a Magyar Dekor
Kft. „f.a.” által a 2010. I. negyedév és 2015. IV. negyedév között benyújtott bányajáradék
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önbevallásokban kitermelt mennyiségként kizárólag xxxx m szerepel.
Az MBFH által adott belföldi jogsegély alapján megállapítható, hogy a „Molnári I. - agyag” 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 Bányafelügyelet a fent leírt tényállás alapján, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: Bt.) 30. § (4) bekezdés a) pontja szerint, a PBK/59-3/2016 ikt. számú határozatában
előírta a Magyar Dekor Kft. „f.a.” számára a „Molnári I. – agyag” védnevű bányatelken működő bánya
bezárását és a tájrendezés elvégzését, valamint kötelezte, hogy a határozat jogerőssé és
végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül nyújtsa be a Bányafelügyelethez a vonatkozó
jogszabály szerinti műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet.
A Magyar Dekor Kft. „f.a.” a PBK/59-3/2016 ikt. számú határozatot 2016.02.01-én vette át, a postai
tértivevény tanúsága szerint. A határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, ezért az
2016.02.17-én jogerőre emelkedett.
A Magyar Dekor Kft. „f.a.”. – a jelen határozat szövegezéséig - nem tett eleget a PBK/59-3/2016 ikt.
számú határozatban előírt kötelezésnek, nem terjesztett be műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti
kérelmet.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Bt. 30. § (4) bekezdés: „A bányafelügyelet - a mélyműveléses ércbánya kivételével elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, ha a
a) kitermelés szüneteltetésének időtartama eléri a 6 évet,…”

hivatalból

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 azért törölte a határozat rendelkező részében a Magyar Dekor Kft. „f.a.” „Molnári I. agyag” védnevű bányatelken alapuló bányászati jogát, mert a Magyar Dekor Kft. „f.a.”, mint
bányavállalkozó nem tett eleget a jogerős és végrehajtható, PBK/59-3/2016 ikt. számú határozatban,
annak jogerőre emelkedését követő 30 napos határidővel előírt bányabezárási műszaki üzemi terv
jóváhagyás iránt történő beterjesztésre vonatkozó kötelezettségének.
A Magyar Dekor Kft. „f.a.” számára elírt műszaki üzemi terv beterjesztésére vonatkozó teljesítési
határidő 2016.03.18. volt. A Bányafelügyelet nem értesítette az ügyfelet a bányászati jog törlési
eljárás megindításáról, mivel 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.
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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. március 25.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
felhatalmazása alapján kiadmányozta:

dr. Radics Tibor
bányakapitány
Kapja:
1.
Magyar Dekor Kft. „f.a.” 8154 Polgárdi, Ipartelepek 034/22 hrsz.
2.
Irattár

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