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Ügyiratszám: VEV/001/1701-25/2014. Tárgy: Battyán-Homok Kft. 

„Szabadbattyán III.-

homok” bányatelek 

módosítás egységes 

szerkezetben 

Ügyintéző: Szűcs Ferenc Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:  

Telefon: (06-88) 576 639   

Jogerőssé vált: 2016. február 8-án 

H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Battyán-Homok Kft. (8151 

Szabadbattyán, Iskola út 2, továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Szabadbattyán III.-

homok” védnevű bányatelket 

módosítja (a bányatelek bővítését engedélyezi) 

a következők szerint  

1. A bányatelek adatai: 

1.1. Védneve: „Szabadbattyán III.-homok” 

1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés 

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona 

1.3.1. Haszonanyaga: homok (kód:1453) 

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, 

a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és 

fizetési kötelezettséggel tartozik. 

1.3.2. A Bányavállalkozó az esetlegesen kitermelés során feltárt köztes meddőanyag 

letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, a letermelt meddő 

tekintetében megőrzési, és elszámolási kötelezettséggel tartozik. 

1.3.3. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a 

pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt 

önálló melléklet tartalmazza. 

2. A bányatelek jogosítottjának adatai 

2.1. Neve: Battyán-Homok Kft. 

2.2. Székhelye: 8151 Szabadbattyán, Iskola út 2. 

3. A bányatelek adatai: 
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3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Fejér megye, Szabadbattyán 

Nagyközség 

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Szabadbattyán 056/3; 13; 1; 2 

hrsz. 

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): 

 

töréspont X (m) Y (m) + Z (mBf.) 

1 199 781,7 598 699,4 114,4 

2 199 802,1 598 774,4 116,2 

3 199 692,8 598 860,4 116,0 

4 199 620,0 598 917,0 115,3 

5 199 520,1 598 990,4 116,7 

6 199 452,6 599 045,8 117,6 

7 199 440,6 599 023,4 118,0 

8 199 423,2 598 979,5 116,1 

9 199 417,3 598 978,2 115,8 

10 199 345,5 599 018,2 114,8 

11 199 287,2 599 048,6 114,1 

12 199 249,4 598 946,6 110,6 

13 199 512,3 598 838,4 112,3 

14 199 587,2 598 797,1 112,5 

15 199 666,1 598 758,1 113,4 

 

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

Fedőlap magassága + 118,8 mBf  

Alaplap magassága: + 106,0 mBf  

3.5. Területe: 66 761 m
2 

4. A bányatelek határ- és védőpillérei  

4.1. A Bányafelügyelet a 15 – 1 – 2 -3 töréspontok által kijelölt bányatelek 

határszakaszokhoz határpillért jelöli ki a következők szerint: 

R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon a védősávval együtt (m) 

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m) 

pv = 5 m (védősáv) 

korrigált határszög = 32 

Töréspontok 

száma 
H (m) R (m) 

1 8,4 18,44 

2 102, 21,32 

3 10,0 21,00 

15 7,4 16,84 
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4.2 A Bányafelügyelet a bányatelek határvonal 3 – 15 töréspontjai közötti védőpillért 

törli. 

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése: 

Nem porveszélyes. 

6. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a 

következők szerint elfogadja: 

 

Ingatlan helyrajzi száma Igénybevétel várható ideje a 

kitermelés megkezdésétől számítva 

Szabadbattyán 0156/1; 2 2016 -  

 

7. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag 

kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott mértékig.  

8. Az esetleges köztes meddő anyagát meddőhányóban kell tárolni, azt a rekultivációhoz lehet 

felhasználni. Más felhasználás vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre 

vonatkozó műszaki üzemi terv alapján végezhető. 

9. A bányatelek felszíni határvonalának töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel 

maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell 

jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a 

felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne 

akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani. 

10. Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás 

megjelölt célját, amely erdőgazdálkodás, elfogadja. 

11. Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes 

ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 

végett. 

12. A bányaművelést úgy kell folytatni, hogy az esetlegesen megjelenő védett fajok költését a 

műveletekkel ne zavarják. 

13. Bányászati tevékenységet a termőföld más célú hasznosítási engedélyének birtokában lehet 

végezni. 

14. Szabadbattyán Polgármesteri Hivatal Jegyzője 1454-7/2014. számú, a Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Hivatal 5088-1/2014/hhi számú végzésében hatásköre hiányát 

állapította meg. 

A határozattal szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 

indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. 

A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 

50 000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. A fellebbezéshez a fizetés 
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megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a befizetés jogcímét és az 

eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A befizetési bizonylat lehet postai 

készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező bankszámlájának 

megterhelését tartalmazó napi bankkivonat. 

I N D O K O L Á S  

Bányavállalkozó 2014. június 27-én bányatelek módosítási (bővítési) kérelmet (VBK/1701-

1/2014. számon) nyújtott be. 

A Bányafelügyelet a kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26/A. §-a, és a Bt. 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. §-a alapján 

megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem hiányos ezért, felszólította Bányavállalkozót, 

hogy a szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díját fizesse be, küldje meg az ingatlanok 

igénybevételi ütemtervét, valamint adja meg a tájrendezés végcélját. 

A Bányafelügyelet belföldi jogsegély keretében megkereste Szabadbattyán Nagyközség 

Önkormányzatát, hogy a Szabadbattyán 0156/1, 2 hrsz.-ú ingatlanok a nagyközség hatályos 

szabályozási tervében milyen területfelhasználási övezetbe vannak besorolva és folyamatban 

van-e a településrendezési eszközök módosítása. 

Szabadbattyán Polgármesteri Hivatal Jegyzője válaszában (VBK/1701-13/2014. számon) 

tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a Szabadbattyán 0156/1 és 0156/2 hrsz.-ú ingatlanok a 

Szabadbattyán Nagyközség hatályos szabályozási tervében Má. jelű általános mezőgazdasági 

övezeti besorolással van feltüntetve, a Szabályzat nem tartalmaz a bányatelekbe vonással 

kapcsolatos korlátozást. 

Szabadbattyán Polgármesteri Hivatal Jegyzője (VBK/1701-15/2014. számon) tájékoztatta a 

Bányafelügyeletet, hogy Mészáros Péter a Battyán-Homok Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult 

az önkormányzathoz a 0156/1 és 0156/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan a rendezési terv 

módosítása iránt, bányatelek megállapítás végett. A képviselő testület kérelmét támogatva a 

rendezési terv módosítását kezdeményezte a tervezőnél. Az eljárás megindításra került. 

Bányafelügyelet a jegyzői nyilatkozat alapján a bányatelek módosítási eljárást Szabadbattyán 

Nagyközség településrendezési tervének módosításáig felfüggesztette (VBK/1701-16/2014. 

számon). 

Szabadbattyán Nagyközség Helyi Építési Szabályzatában a módosítást követően a 

Szabadbattyán 0156/1; 2 hrsz.-ú ingatlanok különleges bányászati területként lettek besorolva, 

amely megfelelő terület felhasználási kategória a bányatelek módosítás tekintetében. 

Bányavállalkozó mellékelte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 11718/2014. ügyszámú (48538/2014. iktatószámú) határozatát, amely 

megállapította, hogy a bányatelek bővítésből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

A Bányafelügyelet a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet, valamint a 2004. évi CXL 

tv. 44. § (1) bekezdése alapján megkereste a szakhatóságokat. A szakhatóságok megküldték 

állásfoglalásaikat a Bányafelügyeletnek.  

A 2015. évi VIII. tv. 24. § (4) bekezdése szerint, amennyiben a folyamatban lévő ügyben 2015. 

április 1-jét megelőzően olyan szakhatóság adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyet 2015. 

április 1-jét követően már nem kell bevonni az adott eljárásba, az eljáró hatóság a határozatát a 
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szakhatósági állásfoglalásban meghatározott szakkérdés tekintetében kizárólag a már kiadott 

szakhatósági állásfoglalásra alapozza.  

Erre tekintettel a Bányafelügyelet szakkérdés keretében vizsgálta a kérelem környezet és 

természetvédelmi szempontjait és megállapította, hogy e tekintetben nem volt szükséges 

rendelkezni, figyelemmel arra, hogy a tárgyi ingatlanok nem részei a Natura 2000 hálózatnak, a 

Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló jelölő fajokra és élőhelyekre a bányászati tevékenység 

negatív hatást nem gyakorol, a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok 

mennyisége a határérték feletti levegőterhelést nem okoz. Zaj és rezgés ellen védendő épületek 

nem helyezkednek el a területen, így zajkibocsátási határérték kiadása nem indokolt. A 

bányászati munkák során technológiai jellegű hulladékok nem keletkeznek. A bánya üzemszerű 

működése nem veszélyezteti sem a földtani közeget, sem a felszín alatti vizeket.  

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása, 

bányajáradék bevallás elmaradása nem volt. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy  

 a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt készletszámítási 

jelentéssel igazolt nyersanyagkészlettel rendelkezik (VBK/1289-4/2014. számon);  

 a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket 

teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők. 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 

1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel a kérelemhez 

mellékelt készletszámítási jelentében meghatározott haszonanyag mennyiségére. 

2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont. 

3. Vhr. 12. § (2) ac) és ad) alpont. 

4. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM 

rendelet előírásainak figyelembe vételével. 

A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz avédőpillérek 

méretét az alábbi képlet szerint határozta meg: 

)(   ctgHpR V , ahol: 

  a határszög dőlése (fok) 

  a határszög korrekciója (fok) 

pV a védősáv szélessége (m) 

határpillér esetén pv = 5 m,   = 35
o,

  = 3
o
 

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását. 

6. Bt. 26. § (3), Vhr. 12. § (1) bekezdés és (2) bekezdés f) pont.  

7. pont a Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés. 

8. pont Bt. 27. § (5) bekezdés. 

9. pont 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés. 

10. pont Vhr. 12. § (2) bekezdés h) pont. 

11. pont Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés. 
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12. pont 1996. évi LIII. tv. 43. § (1) bekezdés. 

13. pont 2007. évi CXXIX. tv. 10. § (1) bekezdés. 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj rendezett. 

A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése és a 

Bt. 43/B. § (3) bekezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját 

és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése írja elő. 

Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul.  

Veszprém, 2016. január 25. 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  

 Dr. Káldi Zoltán 
 bányakapitány 
 

Kapják: 

1. Battyán-Homok Kft. 8151 Szabadbattyán, Iskola út 2 

2. Dénesné Mészáros Éva, xxxx 

3. Horváthné Mészáros Edit, xxxx 

4. Mészáros Péter, xxxx 

5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13. 

6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1555 Budapest, Pf.: 70. 

7. Szabadbattyán Nagyközség Jegyzője 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. 

8. MBFH (jogerőssé válás után, elektronikus úton) 

9. Irattár 

 


