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Iktatószám: PBK/3067-3/2015. Tárgy: „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” 

védnevű bányatelek törlése      Ügyintéző: Kusz Lajos (kusz.lajos@baranya.gov.hu) 

         

Jogerőssé vált: 2015. december 10-én 

H A T Á R O Z A T  

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelek 

bányahatósági nyilvántartásból történő törlése vonatkozásában az alábbiak szerint határozott: 

1. A 1558/1996/3. ikt. számú, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság jogerős 

határozatával megállapított, Paks város belterületén a 1188/7. 1188/10, 1189/3, 1189/4, 1189/6, 

1189/8, 1189/9, 1190 és a 1192 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” 

védnevű bányatelket a nyilvántartásból törli. 

2. A Bányafelügyelet a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlan – 

nyilvántartásból történő törlése végett. 

3. A Bányafelügyelet felhívja Varga Lászlóné sz. Csordás Magdolna egyéni vállalkozó (xxxx), mint 

Bányavállalkozó figyelmét, hogy a bányatelek jogosultjának kötelezettségei az esetleges bányakárok 

megtérítésére, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a 

bányatelek törlését követően is fennállnak.  

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a 

továbbiakban MBFH) címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés díja 5. 000.-Ft., melyet a fellebbezés benyújtásakor illetékbélyeg formájában kell leróni. 

I N D O K O L Á S  

A Bányafelügyelet a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelek törlésére Varga 

Lászlóné egyéni vállalkozó (xxxx), mint Bányavállalkozó kérelmére 2015. december 03-án eljárást indított 

meg.  

Varga Lászlóné (xxxx) egyéni vállalkozó, mint Bányavállalkozó a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” 

védnevű bányatelkeken működő bánya bányabezárásához előírt tájrendezést a PBK/1621-19/2013. 
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iktatószámú jogerős határozattal jóváhagyott bányabezárási- tájrendezési műszaki üzemi tervben leírtak 

szerint végrehajtotta. 

A Bányafelügyelet a bányatelekkel fedett Tolna megye Paks Város külterületén a bányaüzemi területeket 

érintő tájrendezést (a felhagyásra kerülő bányafal bemutatási lehetőségének biztosítása, a felhagyott 

bányaudvar parkszerű kialakítása), mint a meghatározott újrahasznosítási cél megvalósítását a PBK/2721-

12/2015. ikt. számú határozatával elfogadta. 

A rendelkező rész 1. pontjában a Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) 26/B. § (5) bekezdés alapján döntött és törölte a bányatelket a nyilvántartásából, 

figyelemmel a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 12. § (6) bekezdésére, mert a bányatelek területén a 

bányászattal összefüggő környezetkárosodás nem tapasztalható, a bánya műszaki-biztonsági szempontból 

veszélytelen, a felszínt veszélyeztető talajmozgás nem várható.  

A határozat 2. pontjában leírtakat a Bt. 26/B. § (5) bekezdésben előírtakra hivatkozással rögzítette a 

Bányafelügyelet. 

A határozat 3. pontja szerinti figyelemfelhívást a Bt. 26/B. § (5) bek. előírása alapján tartotta szükségesnek 

rögzíteni a Bányafelügyelet. 

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése állapítja 

meg. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése 

határozza meg. 

A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a bányatelek nyilvántartásból történő törléséről a Bt. 

26/B. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített 

hatáskörében, a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján állapította meg. 

Pécs, 2015. december 08. 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 Radics Tibor 

 bányakapitány  

 

Kapja: 

1. Varga Lászlóné, xxxx 

2. Svincsók Katalin, xxxx 

3. Svincsók László, xxxx 

4. Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, 7625 Pécs, Tettye tér 9.  

5. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 7621 Pécs, Apáca u. 2. 

6. Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 

7. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 7621 Pécs, 

Papnövelde u. 13-15. 

8. E-On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/A. 

9. Irattár 

 

Hivatali kapun keresztül kapja: 

1. Paks Város Önkormányzata, 7030 Paks, Dózsa György utca 55-61. 


