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Ikt.sz.: PBK/2110-3/2013.    Melléklet:- ásványvagyon kimutatás, 

Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225,  lajos.kusz@mbfh.hu)      - számviteli bizonylat 

             2013. október 22.-én jogerőre emelkedett. 

 

Tárgy: Bányatelek törlése 

H A T Á R O Z A T 
 

1. A Wienerberger Téglaipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) (továbbiakban: 

Bányavállalkozó) kérelmére a Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban Bk.) a 1091/1994. 

Bk-i számú jogerős határozattal megállapított Balatonszentgyörgy 060/1, 060/3, 060/14, 

060/8, 060/15, 060/13, 060/12, 060/6, 060/10, 060/17 és 060/9 hrsz.-ú ingatlanokat 

érintő, „Balatonszentgyörgy III. – agyag” védnevű bányatelket a nyilvántartásból 

törli.  

2. A bányatelek visszamaradó ásványvagyonát a jelen határozat mellékletében rögzítette a 

Bk.. 

3. A bányateleknek az ingatlan-nyilvántartásból való törlésére hozott jelen határozat 

jogerőre emelkedését követően a Bk. külön intézkedik az illetékes körzeti földhivatal felé. 

4. A Bk. felhívja a Wienerberger Téglaipari zRt. 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 Bk.-nál benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díj fizetési kötelezettséggel jár, mely az első 

fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 25.000.- Ft.  

A Bányavállalkozó a tárgyévben fizetendő felügyeleti díj mértékéig mentesül az igazgatási-

szolgáltatási díjak - így a jogorvoslati eljárási díj - megfizetési kötelezettsége alól.  

I N D O K O L Á S 

 

A Bk. PBK/379-15/2013. számú jogerős határozatában bányabezárási-, tájrendezési tervet 

hagyott jóvá a Wienerberger Téglaipari zRt. számára a „Balatonszentgyörgy III. – agyag” 

védnevű bányatelken lévő bányára.  

A Bányavállalkozó 2013. 09. 12-én iktatott levelében kérte a Bk.-tól a „Balatonszentgyörgy 

III. – agyag” védnév alatt megállapított bányatelek nyilvántartásból való törlését. 

A Bk. a rendelkező rész 1. pontjában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a 

továbbiakban Bt.) 26/B.§ (5) bek. alapján kérelemre törölte a bányatelket, figyelembe véve a 

203/1998. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (6) bek. előírásait is.  

A jelen határozat 2. pontjában meghatározott, bányatelek visszamaradó ásványvagyona a 

bányabezárási-, tájrendezési munkák műszaki üzemi tervét jóváhagyó eljárás során került 

megállapításra, a visszamaradó ásványvagyont a jelen határozat melléklete tartalmazza. 

mailto:lajos.kusz@mbfh.hu


 2 

A határozat 3. pontjában leírtakat a Bt. 26/B.§ (5) bekezdésben előírtakra hivatkozással 

rögzítette a Bk. 

A határozat 4. pontja szerinti figyelemfelhívást a Bt. 26/B.§ (5) bek. előírása alapján tartotta 

szükségesnek rögzíteni a Bk.  

A Bk. az eljárása során vizsgálta a bányavállalkozó bányajáradék önbevallással és befizetéssel 

kapcsolatos kötelezettségeinek teljesülését is. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

nyilvántartása alapján a 2013.09.30-i állapot szerint a bányavállalkozónak bányajáradékkal, 

felügyeleti díjjal, bírsággal kapcsolatos tartozásai nincsenek.  

A Bányavállalkozó részére a Bk. az igazgatási szolgáltatási díjról VF1313-00279 számú 

számviteli bizonylatot állított ki. A Bk. a számviteli bizonylat kiállításánál figyelembe vette a 

tárgyévi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítését, a Bt. 43. § (9) bekezdés szerint, így a 

számla végösszege 0,- Ft. 

A Bk. a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A „Balatonszentgyörgy III. – 

agyag” védnevű bányatelken lévő agyagbánya törlésének bejelentése 2013.09.12-én került 

iktatásra. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bek. alapján a kérelemre induló eljárásnál a 

hatósághoz történt megérkezést követő napjától - 2013. 09. 13-tól - számított 30 napon belül 

kell közölni a határozatot.  A tárgyi ügyben a határidő: 2013. október 13.  

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 alapján állapította meg.  

A Bk. hatáskörét a Bt. 26/B. § (5) bekezdés, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

Pécs, 2012. szeptember 30. 
 

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

Kapják: 

1. Wienerberger Téglaipari Zrt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.( melléklettel és VF1313-00279 számú 

számviteli bizonylattal) 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Földhivatala, 8700 Marcali, 

Széchenyi u. 44.; Pf 14.  

3. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 8710 Balatonszentgyörgy, 

Berzsenyi u. 91. 

4. HM Hatósági Hivatal, 1885 Budapest, Pf.: 25. 

5. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1439 Budapest, Pf.: 695. 

 

A határozatot kapja ügyfélkapun keresztül: 

1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9700 

Szombathely, Vörösmarty u. 2. 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. Pf. 149.  

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 7400 Kaposvár, Guba S. 

u. 20.  


