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Tárgy: Bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya
- agyag” védnevű bányatelken lévő bányára.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (továbbiakban: Bk.) a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag”
védnevű bányatelken lévő bánya 2013-2015. évekre készített bányabezárási műszaki üzemi
tervét Varga Lászlóné (xxxx), mint bányavállalkozó számára 2015. december 31-ig tartó
érvényességi idővel, az alábbi feltételekkel
jóváhagyja.
1.

A bányabezárással és tájrendezéssel Paks város belterületén a 1188/7. 1188/10, 1189/3,
1189/4, 1189/6, 1189/8, 1189/9, 1190 és a 1192 hrsz.-ú területek érintettek. A bányászati
tevékenység befejezését követő tájrendezést a bányaudvar még nem tájrendezett részén és
a bányaműveletekkel érintett bányafalakon kell végrehajtani.

2.

A tájrendezési (újrahasznosítási) cél a feltárt geomorfológiai-, földtani értéket képviselő
D-i területhez kapcsolódóan a felhagyásra kerülő bányafal bemutatási lehetőségének
biztosítása, a felhagyott bányaudvar parkszerű kialakítása. A Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyféli nyilatkozata
szerint a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni kell a Duna - Dráva Nemzeti Park
Igazgatósággal a Paks 1188/5 hrsz.-ú terület természetvédelmi védettsége tekintetében.

3.

A tájrendezési terv szerinti bányabezárást, a bányaüzemi terület tájrendezését (a
bányaudvar területének parkszerű kialakítását) 2015. december 31-ig el kell végezni. A
tervben leírt ütemezéstől eltérni csak a Bk. jóváhagyásával szabad. A tájrendezés
befejezését a bányavállalkozó köteles a Bk.-nak 30 napon belül bejelenteni a
megvalósulási dokumentáció csatolásával a kivitelezői nyilatkozat terv szerinti
végrehajtására vonatkozóan, amely tartalmazza a visszamaradó ásványvagyon kimutatást.
A bányabezárás, tájrendezés végrehajtásának elfogadásáról a Bk. külön eljárás keretében
fog dönteni.

4.

A tervezett tereprendezés (tájba illesztés) során a 45°-nál meredekebben felhagyott
bányafalak kialakítását a tájrendezési tervben meghatározottak szerinti lerézsűzéssel és
padka kialakítással kell megvalósítani. A rekultiváció során a bányaudvaron lévő
kitermelt és deponált (de téglagyártáshoz fel nem használt) készletet 30°-os rézsűszöggel
a bányafalhoz kell feltolni.
A bányabezárás és tájrendezés során elvégzett munkák (rézsűkialakítás, tájba illesztés)
után a bányatelekről letermelt humuszos fedőréteget el kell teríteni, majd ezek után kell
elvégezni a terület biológiai rekultivációját (növényesítés).
5. Ásványvagyon-gazdálkodási követelmények:
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A tájrendezés ideje alatt ásványi nyersanyag kitermelés csak a tájrendezési terv
megvalósításához szükséges mértékben engedélyezett:
- Kitermelés további értékesítés céljából
xxxx m3
- +150 mBf. szinten takaróföld letermelés
xxxx m3
- rézsű rendezés (bevágás dózermunkával)
xxxx m3
- takaróföld elterítés
xxxx m3
Összesen:
xxxx m3
A bányatelek visszahagyott ásványvagyonáról készített végleges kimutatást a
bányabezárási-, tájrendezési munkák végrehajtása után, a megvalósulási
dokumentációban kell bemutatni.
1.

A 4/2001. (II.23.) GM rend. szerinti biztonsági és egészségvédelmi dokumentum
meglétéről, a rekultiváció időtartama alatt az időszakos felülvizsgálatáról, naprakész
állapotáról a Bányavállalkozó köteles gondoskodni.

2.

A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a bányászati tevékenység biztonságos
végrehajtásának személyi, tárgyi és magatartásbeli követelményei a biztonsági és
egészségvédelmi dokumentum részeként üzemi utasításban kerüljenek szabályozásra. A
művelési technológiára, a közlekedés rendjére, az alkalmazott gépek kezelésére
vonatkozó üzemi utasítások a rendelkezésre álljanak és azokból az érintett
munkavállalókat igazolható módon kioktassák. Az üzemi utasításokat a külszíni
bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM
rendelet (a továbbiakban: KBBSz) 7.§ (1), 11.§ (1), 12.§ (3) előírásokban szabályozott
esetekre kell elkészítenie a bányászati tevékenységet végzőnek.

3.

A „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelken lévő bánya felelős
műszaki vezetője és felelős műszaki vezető helyettes személyei:
- Felelős műszaki vezető: Schaller Károly okl. bányamérnök (7623 Pécs, Rét u. 13.),
- Felelős műszaki vezető helyettes: Varga László okl. bánya- és geotechnikai mérnök
(2234 Maglód, Sugár u. 120.).

4.

A Bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a
továbbiakban együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó
jogosult, aki (amely) az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával,
engedéllyel rendelkezik, vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A
vállalkozó alvállalkozót a Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben
az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt
feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) igénybevételét, az igénybevétel megkezdését
megelőzően legalább 15 nappal a Bányavállalkozó köteles a Bk.-nak bejelenteni. A
vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a
Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.

5.

Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét;
- a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását);
- a tevékenység helyét;
- az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét:
- a vállalkozó 9. pont szerinti alkalmasságának igazolását.

6.

A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában
foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó
oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az
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oktatás szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és
egészségügyi dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó
munkavédelmi, műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények
elsajátításáig a bányában önállóan foglalkoztatni nem lehet.
7.

A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek
bejelentése, illetve kivizsgálása során a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelettel hatályba
léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni.

8.

A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányabezárás-, tájrendezés időszakában is a
bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti
dokumentálásáról.

9.

A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a Külszíni bányászati
tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatában foglalt előírásokat.

10. A Bk. elfogadja Varga Lászlóné egyéni vállalkozó azon óvadéki biztosítékát, mely szerint
a bányászati jog átruházása során a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kezelésében
lévő számlára letétbe helyezett xxxx Ft, azaz xxxx forint óvadéki összeget az őt terhelő
kötelezettségekkel összefüggésben összeállított költségterv (különösen bányakár,
tájrendezés) alapján. Az óvadék kedvezményezettje a Pécsi Bányakapitányság.
11. Jelen határozattal jóváhagyott bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi tervtől és
annak időütemezésétől eltérni csak a Bk. jóváhagyásával szabad.
A tárgyi bányabezárási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyásában közreműködő szakhatóságok
közül feltétel ill. kikötés nélkül hozzájárulását adta a terv engedélyezéséhez:
12. A Paksi Járási Földhivatal a 10.251/2013. ügyiratszámú végzésében a „Paks II. –
Téglagyári agyagbánya - agyag" védnevű bányatelken működő bánya bányabezárási
műszaki üzemi tervéhez hozzájárult.
13. A Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 26.2/10052/2013. számú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásában előírt feltételek:
- A tájrendezést a beküldött dokumentációban részletezett módon kell elvégezni úgy, hogy
az érintett és a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- Altalaj a termőföld humuszos talaján történő elterítése tilos.
- A beruházást kővetően fel kell mérni a termőföldeken esetlegesen keletkezett kárt és
talajvédelmi hatósággal egyeztetve el kell végezni a szükséges rekultivációs
munkálatokat.
A beruházás megkezdése és befejezése előtt 8 nappal értesíteni kell a talajvédelmi
hatóságot.
14. Paks Város Jegyzője az I.12058-2/2012. iktatószámú végzésében a szakhatósági eljárását
hatáskör hiányában megszüntette, mivel szerinte a bányabezárással érintett terület
országos védelem alatt álló természetvédelmi terület.
Jelen határozatban előírtak végrehajtásáért felelős személy:
Varga Lászlóné egyéni vállalkozó, 7025 Bölcske, Alsó-rév u. 17.
A tárgyi határozat csak a jogerőre emelkedésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét
követően, a Pécsi Bányakapitányság által megküldött záradékolt tervdokumentációban
foglaltaknak megfelelően hajtható végre.
A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Bányavállalkozó a bányászati
tevékenységet a jóváhagyott műszaki üzemi tervben foglaltaktól eltérően, ill. a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban Bt.) III. részében előírt szabályok megszegésével

4
gyakorolja, a Bk. az így szabálytalannak minősített bányászati tevékenység folytatását
felfüggesztheti, ill. a Bányavállalkozót első esetben 10.000.000.- Ft-ig terjedő bányászati
bírsággal sújthatja. A bírság ismételten is kiszabható.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első
fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 20. 000.- Ft.
A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint
kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000
számú számlájára, illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás
jogcímét, ill. A057 számú kódszámát.

INDOKOLÁS
Varga Lászlóné (xxxx), mint a „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelek
bányászati jogosítottja 2013. július 08-án iktatott megkeresésében bányabezárási - és
tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyását kérte a Bk. -tól, 2015.12.31-ig tartó
érvényességgel.
A tájrendezési előterv szerint a tervezett hasznosítási célja turisztikai terület kialakítása volt.
A jelenlegi bányabezárási - és tájrendezési műszaki üzemi tervben szereplő újrahasznosítási
cél lényegében nem változott és illeszkedik a bányatelekkel szomszédos Paks 1188/5 hrsz.-ú
ingatlanon lévő pleisztocén – holocén rétegsornak, mint földtani alapszelvénynek a
folyamatban lévő országos védetté nyilvánításához.
A Bk. megvizsgálta a kérelmet, az annak mellékleteként becsatolt, Schaller Károly tervező
által 2013. év júniusában összeállított műszaki üzemi tervet, és a PBK/1621-6/2013.
iktatószámú végzésében, 15 napos teljesítési határidő tűzésével, hiánypótlásra vívta fel a
Bányavállalkozót, az alábbiak szerint:
1. A Bk.-nak a termőföld mennyiségi védelme érdekében szakhatóságként be kell vonni az eljárásba:
- a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Járási Földhivatalát. A Bk. ezért kéri
megfizetni az eljárásban előírt, a Földhivatal részére fizetendő, 15.000,- Ft szakhatósági
igazgatási szolgáltatási díjat a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 1004600300302436-00000000 számú számlájára, valamint a Bk. felé igazolja a díj megfizetését.
( A megjegyzés rovatba be kell írni: Paksi Földhivatal)
2. A Bk.-nak a termőföld minőségi védelme érdekében szakhatóságként be kell vonni az eljárásba:
- a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. A Bk. ezért kéri
megfizetni az eljárásban előírt, az Igazgatóság részére fizetendő, 30.000,- Ft szakhatósági
igazgatási szolgáltatási díjat a 10046003-00302395-00000000 számú számlájára, valamint a Bk.
felé igazolja a díj megfizetését.
A befizetési bizonylatokon tűntesse fel a bejelentés ügyiratszámát (PBK/1621-1/2013).

A Bányavállalkozó 2013. szeptember 30-án eleget tett a felhívásban foglaltaknak.
A Bk. az alábbiakat állapította meg:
 A hiánypótlásban kiegészített bányabezárási műszaki üzemi terv a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 36. § és 42. § valamint a 203/1998.
(XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 22.§-ban foglaltak szerint került
összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz.
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Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges
részével.
Az igénybevételre tervezett ingatlan tulajdonjogi helyzetét, az ingatlantulajdonosok
ingatlan igénybevételi hozzájárulását ismertette az engedélyezési dokumentáció.
A „Paks II. - Téglagyári agyagbánya - agyag” védnevű bányatelek vonatkozásában az
utolsó 9794/2005/3. iktatószámú kitermelési műszaki üzemi terv érvényessége
2010.12.31-én járt le. A bányában ezt követően nem történt kitermelés.
A korábbi bányavállalkozó csődbe ment, a gazdasági társaság képviseletében eljáró
felszámoló a bányászati jogot a PBK/37-14/2012. iktatószámú jogerős határozatban átadta
a jelenlegi jogosított Varga Lászlóné (sz.: Csordás Magdolna) egyéni vállalkozó részére.
A bányában a kitermelhető készlet teljes volumene nem került leművelésre, a
bányabezárási – tájrendezési tevékenység a bányatelek ásványvagyonának további
kitermelését nem érinti.
Az agyagbánya környezetvédelmi működését a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 51960-5/2002. számú határozatában 2015.
december 31-ig tartó érvényességgel engedélyezte.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2013.12.19-i nyilvántartása alapján a
Bányavállalkozónak bányajáradék befizetéssel kapcsolatos elmaradása nincs. A
bányavállalkozónak bírság- és felügyeleti díj tartozása nincs.
A tájrendezéssel kapcsolatban a bányavállalkozó nevében a bányabezárási tervet készítő
tervező megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságát, aki a bányabezárással
kapcsolatban arról tájékoztatta, hogy a régi felhagyott bányafalat érintő földtani
alapszelvény, ill. a pleisztocén-holocén rétegsort védetté nyilvánító dokumentáció
összeállítása jelenleg folyamatban van.
A Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról VI1313-00087 számú számviteli bizonylatot állított
ki, amelynek végösszege 40.000, - Ft.
A Bk. a felelős műszaki vezető- és helyettes nyilvántartásba vételéről VI1313-00088
számú számviteli bizonylatot állított ki, melynek végösszege 9.000,- Ft.
A MÜT engedélyezés igazgatási szolgáltatási díját, valamint a felelős műszaki vezető- és
helyettes nyilvántartásba vételéről megküldött díjat a számviteli bizonylatok szerinti
mértékben megfizette a Bányavállalkozó.

Fentiek figyelembe vételével megállapítható, hogy a beterjesztett kérelem érdemben
elbírálható.
A Bk. a Bt. 36.§ (2) bekezdésben leírtak alapján hagyta jóvá a bányabezárási műszaki üzemi
tervet, figyelembe véve a szakhatóságok nyilatkozatait.
A határozat 1. – 2. pontja szerintieket a 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban
Vhr.) 22.§ (2) bekezdésben leírtak figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.
A 3. pont rendelkezéseit a műszaki üzemi tervdokumentációban leírtak alapján határozta meg
a Bk., a hiánypótlásra benyújtott módosításnak megfelelően a Vhr. 22. § (4) bek. szerint.
A 4. pontban a Bt. 36. § (1), (2) bek. szerint rendelkezett a tájrendezési célnak megfelelően.
Az 5. pont szerintieket a Bt. 43.§ (2), (3) bekezdésben biztosított ásványvagyon-gazdálkodási
hatáskörében eljárva rögzítette a Bk.
Az 6. pontban a 4/2001. (II. 23.) GM rendelet 3.§ (1),(2) bekezdéseiben leírt biztonsági és
egészségvédelmi dokumentum kötelezően előírt meglétére és naprakész állapotban tartására
vonatkozó kötelezettségre tekintettel rendelkezett a Bk.
A 8. pontban a a Bt. 28.§ (2) bek. szerint a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese
kijelölésének feltételeiről szóló 16/2013. (IV.19.) NFM rendelet előírásai figyelembe vételével
rendelkezett a Bk.
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A 9. és 10. pontokban a más alvállalkozó bejelentésével kapcsolatban rendelkezett a Bk. a
Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdései alapján.
A 11. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a Külszíni
bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII.18.) NFM
rend. (továbbiakban: KBBSZ) 10. § (1), (3) bekezdés alapján rendelkezett a Bk.
A határozat 12. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bk.
A határozat 13. pontjában a KBBSZ 9. § (4) bekezdése és a KBBSz 6.§ (2), 8.§ (4)
bekezdésekben leírtak alapján rendelkezett a Bk.
A határozat 14. pontjában a Bt. 34.§ (1) bekezdés alapján írt elő kötelezést a Bk..
A bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékadást a határozat
15. pontja szerint fogadta el a Bk. a Bt. 41. §. (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. §. (5) és (6)
bekezdései alapján.
A 16. pontban szereplő figyelemfelhívást a Vhr. 15.§ jogszabályhelyen leírtakra hivatkozással
tette a Bk.
A Bk. az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket.) 44.§ előírásai szerint megkereste
az érdekelt szakhatóságokat.
17. A Paksi Járási Földhivatal a 10.251/2013. ügyiratszámú végzésének indoklásában leírta,
hogy: a Paks 1188/7, 1189/4, 1189/8 hrsz-ú belterületi ingatlanok tekintetében, összesen
7600 m2 területnagyságot érintően termőföld mennyiségi védelme követelményei érvényre
juttatása céljából hivatalom nem járhat el,hiszen belterületen az 1 ha vagy az azt
meghaladó ingatlan tekinthető termőföldnek, valamint a 2007. évi CXXIX törvény 6. §.
(3) bekezdése alapján a művelés alól kivett területek újrahasznosítására készített tervet az
ingatlanügyi hatóság a bányaterületekre vonatkozó tervek kivételével hagyhatja jóvá.
A fentiek miatt a Paksi Járási Földhivatal a „Paks II.- Téglagyári agyagbánya agyag" védnevű bányatelken működő bánya bányabezárási műszaki üzemi tervéhez
hozzájárul.
Hatáskörömet és illetékességemet a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése, valamint a 149/2012. (XII 28) VM rendelet 1. sz. melléklet 17.3 pontja
állapítja meg.
18. A Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 26.2/10052/2013. számú talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásának indoklása szerint a
rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:
- A bányatelek érinti a Paks 1192/2 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlant.
- A bányában a 2007-2010. években termelés nem történt, a kitermelés a szántó területet
nem érte el, ezért azon bányabezárási, tájrendezési tevékenységet sem végeznek.
Amennyiben a bányabezárási, tájrendezési munkálatok bármilyen formában érintenek
mezőgazdasági művelésű területet, azt hatóságom felé jelezni kell.
A benyújtott dokumentációban, valamint állásfoglalásom rendelkezési része szerint
üzemeltetett bányaüzem a talajvédelmi kötelezettségeknek megfelel.
A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 44. § (1), (6) bekezdése, a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pontja,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási
szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése felhatalmazása alapján adtam ki, a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. Tv. 43. és 44. § előírásainak megfelelően.
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IIletékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási
szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése,
hatáskörünket ugyanezen jogszabály 17. § (1) bekezdése állapítja meg.
19. Paks Város Jegyzője az I.12058-2/2012. iktatószámú végzésének indoklása szerint:
A kérelmet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett banyabezárással érintett
terület országos védelem alatt álló természetvédelmi terület. A 267/20006. (XII.20.)
Kormányrendelet 4/A § (2) bekezdése, illetve a rendelet 2. számú melléklete alapján a
helyi természetvédelmi hatósági jogkörben a település jegyzőjének csak helyi jelentőségű
védett területen, illetve arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény
létesítése estében van szakhatósági jogköre. Ezért az eljárást hatáskör hiányában az
eljárást megszüntettem.
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. október 23.
Végzésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Ket) 45/ A. § (3) bekezdés alapján hoztam.
A Bk. a Jegyző által tett fenti megállapítás miatt a PBK/1621-15/2013. iktatószámú végzésben
ügyféli nyilatkozattételt kért a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségtől, mivel az eljárásban a korábbi PBK/1621-8/2013. iktatószámú
tájékoztató végzésre nem adott választ.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2013.
november 29-én adott ügyféli nyilatkozatában megállapította:
A Felügyelőség a tárgyi bánya üzemelésére az 51960-5/2002. számon adott
környezetvédelmi működési engedélyt, melynek érvényességi ideje 2015. december 15.
A tájrendezési előterv, a környezetvédelmi teljesítményértékelés az újrahasznosítás
céljának a feltárt geomorfológiai-, földtani értéket képviselő D-i területhez kapcsolódóan
felhagyásra kerülő bányafal bemutatási lehetőségét, a bányaudvar parkszerű kialakítását
jelölte meg.
A tárgyi ingatlan országos jelentőségű védett területet nem érint és nem tartozik a Natura
2000 hálózatba.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIll. tv. ( Tvt. ) 7. §. (2) bekezdés f) pontja szerint
a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A megfelelő tereprendezés
után a környező gyepvegetációhoz hasonló gyeptársulást és ligetes facsoportokat
alakítanak ki. A területtel szomszédos 1188/5 hrsz. terület a DDNP vagyonkezelésében
van és céljuk, hogy a bánya területén lévő földtani alapszelvényt természeti emlékké
nyilvánítsák. Ennek előkészítése van folyamatban, kihirdetésre még nem került.
A Tvt. 19. § (1) bekezdése szerint a földtani természeti értékek védelme a táj védelmet,
továbbá az élettelen és meg nem újítható természeti erőforrások és az élővilág
létfeltételeinek megóvását szolgálja. A földtani természeti értékek általános védelme
kiterjed a földtani, felszínalaktani képződményekre, ásványokra, ásványtársulásokra,
ősmaradványokra. A 28. § (5) szerint természeti emlék valamely különlegesen jelentős
egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület.
Nyilatkozatom jogi alapja a 1996. évi LIII. tv. 7. §. (2) bekezdés f) pontja, 19. §. (1)
bekezdés, 28. § (5) bekezdés.
Tekintettel arra, hogy Paks Város Jegyzője tájékoztatta a T. Címet arról, hogy tárgyi
bányaterület országos védelem alatt álló természetvédelmi terület, javasoljuk a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni a munkálatok megkezdése előtt.
A Bk. a PBK/1621-17/2013. iktatószámú végzésben az országos védelem alatt álló
természetvédelmi területtel kapcsolatban kérte a Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatósága
(7625 Pécs, Tettye tér 9.) tájékoztatását.
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A Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 2013. 12. 18-án beérkezett válaszában az
alábbiakat közölte:
„Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a „Paks II. – Téglagyári agyagbánya” bányatelkével
szomszédos – Paks, hrsz.: 1188/5 – terület a Duna – Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
vagyonkezelésében található és országos védetté nyilvánítása folyamatban van.”
A Bk. a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak szerint
biztosította.
A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM
rendelet 4. § (1) bek. alapján állapította meg.
A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 33. § (1)
bek. alapján a kérelemre induló eljárásnál a hatósághoz történt megérkezést követő napjától 2013. július 09-től - számított 30 napon belül kell meghozni a határozatot. A hiánypótlás
2013. júl. 18-tól 2013. aug. 14-ig és 2013. aug. 16-tól 2013. szept. 30-ig tartó ideje, valamint
szakhatóság eljárásának 2013. október 01-től 2013. nov. 06-ig és 2013. nov. 06-tól 2013.dec.
18-ig tartó ideje nem számít az ügyintézés idejébe, ezért a tárgyi ügyben a határidő: 2014.
január 06.
A bányabezárási-, tájrendezési műszaki üzemi tervet a Bt. 27.§ biztosított hatáskörében
eljárva, az érdekelt szakhatóságok hozzájárulásával hagyta jóvá a Bk., illetékességét a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.
Pécs, 2013. december 19.
dr. Riedl István
bányakapitány
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