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H A T Á R O Z A T 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) 

a „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2021.05.31-ig 

terjedő érvényességű kitermelési műszaki üzemi tervét a Murasóder Folyamtisztító Kft. (8800 

Nagykanizsa, Sugár u. 40/1.) mint Bányavállalkozó) számára, az alábbi feltételekkel 

 

jóváhagyja. 

 

1. A kitermelési tevékenység a 1781/1996/3. Bk. sz. „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű 

bányatelken, a Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon, az alábbi termelési jellemzőkkel történhet: 

év 2017 2018 2019 2020 2021 

kavics (m
3
) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 Engedélyezett ásványvagyon veszteség: 0 %, 

 Engedélyezett termelvény veszteség:  0 %. 

 A Tervidőszakban humuszos feltalaj és fedőréteg eltávolítására nem kerül sor. 

A kitermelés során ténylegesen bekövetkező ásványvagyon-, ill. termelvény veszteségeket, azok 

indokait dokumentálni kell. Az engedélyezett ásványvagyon veszteség túllépése esetén a veszendőbe 

ment ásványi nyersanyag után is meg kell fizetni a bányajáradékot. Nem tekintendő veszteségnek azon 

nyilvántartott, a jóváhagyott technológia alkalmazásával kitermelt ásványi nyersanyagrész, amelyre 

ugyan a Bányavállalkozó jogosultsága nem terjed ki, de amelynek kitermelése (áthelyezése) után is 

biztosított az értékmegőrzés, a szelektív hozzáférés és így a későbbi hasznosítás lehetősége.  

2. A bányaművelés során  

 a víz feletti rézsűk megengedett legnagyobb rézsűszöge:                                           35   

 a víz alatti rézsűk megengedett legnagyobb rézsűszöge:                                            25   

 a munkaszint szélessége és magassága:                                                                   6 m . 

 a víz alatti maradó rézsű megengedett legnagyobb rézsűszöge:                                  25   

 a tájrendezési végrézsűk, határpillér végrézsűk kialakítandó rézsűszöge legfeljebb: 30. 

Bányaüzemi területként a Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon belüli területet jelöli meg a tervtérkép.   

3. A bányában csak olyan gépet, villamos berendezést, illetve villamos szerkezetet szabad használatba 

venni és üzemeltetni, amely kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeit, és megfelelőségének a vonatkozó jogszabályok szerinti tanúsítására kiadott 
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dokumentumok a bányavállalkozó rendelkezésére állnak. A gép és villamos berendezés illetve villamos 

szerkezet megfelelőségét igazoló dokumentumokat a bányavállalkozónak meg kell őriznie. 

4. Amennyiben a Műszaki Üzemi Terv végrehajtására adott időn belül bármely, a Bányavállalkozó által 

művelt kitermelőhely vonatkozásában a bányajáradék bevallására, illetőleg megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségét nem teljesíti, vagy a rá kirótt bírságot nem fizeti meg, úgy a Bányafelügyelet a Műszaki 

Üzemi Terv végrehajtását felfüggesztheti, vagy az engedélyt visszavonhatja. 

5. A Bányavállalkozó által a tervciklusban kitermelésre tervezett ásványi nyersanyag az 54/2008. (III. 20.) 

Korm. rendelet 1. melléklete szerinti  

 5. Törmelékes üledékes kőzetek főcsoport, 6. Kavics csoport, kódja: 1460, 

A Bányavállalkozó a fentiekben rögzített csoportra vonatkozó fajlagos érték figyelembevételével köteles a 

bányajáradék önbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tenni.  

6. 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 Bányafelügyeletnek 

bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a 

Bányatörvény hatálya alá tarozó tevékenységért fennálló felelősségét.  

7. 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 8. pont szerinti alkalmasságának igazolását. 

 A bejelentésben ki kell térni a bánya műszaki felügyeleti ellenőrzési rendjének személyekre lebontott 

ismertetésére, továbbá a (közvetlen) felügyeleti teendőket ellátó személyek 43/2011. (VIII. 18.) 

NFM rendelet, továbbá a 60/2009. (XI. 3.) KHEM  rendelet által előírt feltételeinek teljesülésére is.      

8. 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 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. 

9. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek bejelentése, ill. 

kivizsgálása során a vonatkozó jogszabállyal hatályba léptetett biztonsági szabályzat szerint kell eljárni. 

10. A bányatelek újrahasznosítási célja: zöldfelületbe ágyazott tó kialakítása szabálytalan partvonallal. 

11. A bányában a tájrendezési munkákat a kitermeléssel párhuzamosan, a tervtérképen feltüntetett 

ütemezés szerint, folyamatosan kell végezni. 

12. A Bányafelügyelet elfogadja Bányavállalkozónak az őt terhelő kötelezettségek (különösen bányakár, 

tájrendezés) pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékot megalapozó költségtervet, mely szerint a bánya 

tárgyi tervciklusban legkedvezőtlenebb helyzetére számított tájrendezési költség: xxxx Ft. A 

Bányafelügyelet a (99,1) ipari árindexre tekintettel, az árindex-el korrigált összeget is ebben az értékben, 

xxxx Ft-ban, azaz xxxx forintban állapítja meg. A Bányavállalkozónak a határozat jogerőre emelkedését 

követő 15 napon belül, 6 példány benyújtásával kezdeményeznie kell az óvadéki szerződés 

aktualizálását (a biztosíték nagyságot elfogadó hatósági határozat vonatkozásában bekövetkezett 

változásra tekintettel). 
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13. A tárgyi Műszaki Üzemi Tervet a Bányavállalkozó köteles évente felülvizsgálni és az esetleg megváltozott 

viszonyok esetén annak módosítását kezdeményezni. Amennyiben a Bányavállalkozó a jóváhagyott 

tervben kitermelésre meghatározott területet a tervidőszakban nem vette igénybe, a jóváhagyó határozat 

teljesítési határideje legfeljebb egy alkalommal, az eredetileg engedélyezett teljesítési idő felével 

meghosszabbítható, a Bányavállalkozó kérelmére. 

14. A Bányavállalkozó köteles a tervciklus minden termelési évében a kitermelt ásványi nyersanyagok 

mennyiségét és minőségét a bányafelügyeletnek a tárgyévet követő év február 28-ig bejelenteni. 

Külfejtés esetén az adott jelentésnek teljes anyagmérleget (teljes kitermelt anyag mennyiséget, ebből: 

ipari vagyon, ipari ásványvagyon veszteség, nem ipari vagyon meddőhányóra került része, meddőanyag 

tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része, meddőanyag meddőhányóra került része, humuszos 

feltalaj mentett része, humuszos feltalaj tájrendezésre felhasznált, illetve hasznosított része) is 

tartalmaznia kell. 

15. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, akár mérleg telepítésével is, hogy a bányában a 

tehergépjárműveket csak az okmányaikban megengedett legnagyobb össztömeg eléréséig rakják meg. 

Ennek végrehajtását üzemi utasításban is szabályozni kell. 

16. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó által benyújtott bányászati hulladékgazdálkodási tervet és 

engedélyezi a bányatelken lévő bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetését az alábbiak szerint: 

16.1. Hulladékkezelő létesítmény megnevezése: humuszos fedőanyag, nem szennyezett talajdepó 

16.2. A hulladékkezelő létesítmény helye: a bányatelken belül, Murakeresztúr 076 hrsz ingatlanon, 

16.3. A hulladékkezelő létesítményben tárolt anyag minősége, besorolása: nem „A” osztályú, inert 

hulladék, 

16.4. Tárolt anyagmennyiség: 2017-2021 V. hó: kb. xxxx m
3
,   

16.5. Magassága max.: 12,0 m, 

16.6. Anyaga: haszonanyag feletti humuszos fedőtalaj, 

16.7. Súlyponti koordinátái: Y = 482141 m; X = 113548 m, 

16.8. Tárolási időtartam: Három évet meghaladja, 

16.9. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése:  nem szennyezett talaj-anyaga három éven túl, a 

bányatelek tájrendezése során kerül felhasználásra. 

16.10. A hulladékkezelő létesítmények üzemeltetője:  Murasóder Folyamtisztító Kft. (8800 Nagykanizsa, 

Sugár u. 40/1.) 

16.11. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetéséért felelős személy:  „Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - 

kavics” védnevű bánya felelős műszaki vezetője 

16.12. Az üzemeltetőnek a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet legalább ötévenként felül kell 

vizsgálnia. Az esetleg megváltozott viszonyok esetén az üzemeltető köteles annak módosítását 

kezdeményezni. A Bányafelügyelet felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy új műszaki 

üzemi terv jóváhagyás esetén mindig a dokumentáció részét kell képeznie a felülvizsgált, 

aktualizált hulladékgazdálkodási tervnek.  

17. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1660/110/9375-1/2016/hho. számon, a 

műszaki üzemi terv jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárult.  

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést és 

végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció 

megküldését követően lehet megkezdeni. 

A kitermelési Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban 

előírt más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek teljesítésének 

elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, első esetben felhívja a figyelmet a jogsértésre és 

legalább 20 napos határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére.  
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A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.   

A jogorvoslati eljárás díját, 25.000,- Ft-ot 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. A0331 számú 

kódszámát. A fizetés megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a 

bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) 

a fellebbezés benyújtásakor kell igazolni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Murasóder Folyamtisztító Kft. bányavállalkozó, a 2016. november 21-én benyújtott kérelmében a 

„Murakeresztúr I. (Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem műszaki üzemi tervének 

2021.05.31-ig terjedő érvényességgel történő jóváhagyását kérte a Bányafelügyelettől. 

A Bányafelügyelet az előzetes felülvizsgálat során felmerült hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási 

felhívást tett a 2016.11.24-én kelt PBK/2688-4/2015 sz. végzésben. A kérelmező a hiánypótlást 2016.12.07-

én a Bányafelügyelethez benyújtotta.  

A Bányafelügyelet az eljárás során a műszaki üzemi tervdokumentáció felülvizsgálata során az alábbiakat 

állapította meg. 

 A jóváhagyásra beterjesztett műszaki üzemi terv a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a 

továbbiakban: Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rend. (a továbbiakban Vhr.) 13. § (3) 

bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem 

tartalmaz.  

 A tevékenység végzéséhez a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  

Felügyelőség a 49-1/1/2015. sz. határozattal módosított 244-2/2006 sz. engedély határozattal 2012.06.09-

ig terjedő érvényességgel működési engedélyt adott. A kiszállítani tervezett mennyiség nem haladja meg a 

működési engedélyben meghatározatott határértéket.  

 A Bányaüzemi területet magában foglaló, „kivett anyagbánya” művelési ágú, Murakeresztúr 076 hrsz 

ingatlan a bányavállalkozó tulajdonában van. 

 Az igénybe vett Murakeresztúr 076 hrsz ingatlan „kivett anyagbánya” művelési ágára tekintettel tárgyi 

eljárásban a termőföld mennyiségi- ill. minőségi vonatkozású szakkérdésének vizsgálata nem indokolt. 

 Az engedélyezési dokumentáció bányatérképei összhangban vannak a MÜT szöveges részével. 

 A Bányavállalkozó védő- ill. határpillér lefejtését nem tervezte a tervciklusban. A tervtérképen ábrázolt 

határpillér sérülések már a bányatelek megállapításkor is hasonló állapotban voltak. 

 A tervciklusban a kitermeléssel párhuzamosan végez rekultivációs tevékenységet a Bányavállalkozó.  

 A Bányavállalkozó ajánlatot tett az Őt terhelő kötelezettségek teljesítésére (tájrendezés, bányakár) 

vonatkozó biztosítékadás módjára és mértékére.  

 A tervezett kitermeléshez a kitermelhető ipari ásványvagyon rendelkezésre áll. Földtani körülmények a 

kitermelést nem akadályozzák. 

 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Murasóder Folyamtisztító Kft. egyenlegére vonatkozó belföldi 

jogsegély megkeresésre, az MBFH/3093-2/2016. sz. végzésében azt közölte, hogy a Bányavállalkozónak 

az MBFH Járadékbevételi Osztály 2016. november 24-i nyilvántartása alapján nincs fizetési hátraléka. 

 Az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján megállapítható volt, hogy a Bt. 5. § (4a) 

bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított bírság tartozása a 

Kérelmezőnek nincs. 

A határozat 1. pontjában a Bt. 26. § (1) és a Vhr. 13. § (3) bekezdése h.) pontja alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet. 
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A határozat 2. pontjában foglaltakat a Vhr 13.§ (3) bekezdés alapján rögzítette a bányafelügyelet. 

A 3. pont szerint a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról 43/2011. (VIII. 18.) NFM 

rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 20. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltak alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet. 

A 4. pont szerinti figyelemfelhívást a Bt. 41. § (2), (3) bekezdésben leírtak értelmében tette a 

Bányafelügyelet. 

A 5. pont szerint az 54/2008. (III.20.) Korm. rend. 2. § (1) a) pontja alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 6., 7. pont szerint a Vhr. 21. § (5) és (7) bekezdése alapján tartotta szükségesnek rögzíteni a 

Bányafelügyelet. 

A 8. pontban a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 55. § és a KBBSZ 10. § (1), (3) 

bekezdés alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A határozat 9. pontját a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet alapján rögzítette a Bányafelügyelet.  

A 10. pont szerint a bánya tájrendezési újrahasznosítási célját rögzítette a Vhr. 22. § (1) bekezdése alapján 

a Bányafelügyelet.  

A 11. pontban foglaltakról a Bt. 36. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 12. pont szerint a Bt. 41. § (7) bekezdése, ill. a Vhr. 25. § (7) – (11) bekezdései alapján járt el a 

Bányafelügyelet.  

A 13. pontban foglaltakat a Vhr. 14. § (3) bekezdése alapján rögzítette Bányafelügyelet. 

A 14. pont szerint a Vhr. 9. § (3) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 15. pont szerint a Bt. 27. § (2) bekezdése, ill. a Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet.  

16. pont:  A bányászati hulladék-gazdálkodási tervet a Vhr. 13. § (3) bek. i) pontja és a 14/2008. (IV.3.) 

GKM rendelet 4. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá, mert az alkalmas a 4. § (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott hulladékgazdálkodási célok megvalósítására és tartalmazza az ennek megállapításához 

szükséges adatokat és leírásokat.  

17.pont: A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 1660/110/9375-1/2016/hho. számú 

végzését az alábbiakkal indokolta. 

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály PBK/2688-13/2016 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött “Murakeresztúr I. 

(Kavicsbánya) - kavics” védnevű bányatelken működő bányaüzem 2021.05.31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó műszaki üzemi terve tárgyában. 

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben 

foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és 

szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1.§ (1), 21.§ (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. g) pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XI.20.) Korm. rend. 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást 

a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

A Bányafelügyelet a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt  

és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a 2016.12.08-án kelt PBK/2688-14/2016. sz. 

átiratban 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról) 1. § (7) bekezdés figyelembe vételével tájékoztatta az eljárás 

megindulásáról a kérelem megküldésével. 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a Vas Megye i 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás során észrevételt, nyilatkozatot nem tett. 
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A Bányafelügyelet, mint érdemi döntésre jogosult szerv a kitermelési műszaki üzemi tervet a kérelem 

beérkezésekor hatályos Bt. 27. § (4) bekezdése alapján hagyta jóvá. 

A Bányafelügyelet a részére biztosított ügyintézési határidőt betartotta. A Ket. 33/A. § (1) bekezdés szerint 

intézkedni nem kellett.  

A Bányafelügyelet a 50.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról V81BA6-06347 sorszámú számlát helyettesítő 

okmányt állított ki, amelyet a Bányavállalkozónak megküldött. 

A Bányafelügyelet a Ket. 134. § d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében tartotta 

szükségesnek a figyelemfelhívást a határozat rendelkező részében.  

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította a 

Bányafelügyelet. 

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes 

szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet melléklete szerint 

állapította meg a Bányafelügyelet. 

A Bányafelügyelet mint érdemi döntésre jogosult szerv a műszaki üzemi tervet a kérelem beérkezésekor 

hatályos Bt. 27. §. (4) és a Vhr 14.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel hagyta jóvá, a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése által meghatározott illetékességi területén.  

 

Pécs, 2017. január 9. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

             Kormos Károly 

                        bányakapitány 

Kapja: 

1. Murasóder Folyamtisztító Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 40/1. 

2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest, Pf.: 70. e-mail: 

hatosagihivatal@hm.gov.hu 

3. Károly Ferenc fmv. (email:  karolyf@kozottunk.hu ) 

4. Irattár 

 

Tájékoztatásul kapja: 

5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1. (e-mail: 

vas.mki@katved.gov.hu)  

6. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (email:  

nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu )  

7. Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály  zalaegerszeg@zalajaras.hu email címen 

8. Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81. (e-mail: 

noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) 

9. Zala Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (e-mail: 

nagykanizsa@takarnet.hu) 
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