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KÖZGÉP Építő- és Fémszekezetgyártó Zrt. 

 

1239 Budapest  

Haraszti út 44. 

 

Jogerőssé vált: 2013. november 12-én 

HATÁROZAT 

 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a KÖZGÉP Zrt. (1239 

Budapest, Haraszti út 44..) megbízásából eljáró Disten Bányászati Kft. (9025 Győr, Beér köz 

1.) kérelmére a beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a Dör 0105/6-10 hrsz.-

ú ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését a KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, 

Haraszti út 40.; továbbiakban: Engedélyes) részére  

 

engedélyezi. 

 

a következő feltételekkel. 

 

1. A célkitermelőhely a Dör 0105/6-10 hrsz.-ú ingatlanokon, az alábbi koordinátákkal 

lehatárolt területen  

 

YEOV XEOV ZmBf 

520.471,61 254.323,57 116,90 

520.190,58 254.022,86 113,70 

520.325,53 253.822,40 113,60 

520.391,83 253.768,71 113,60 

520.655,69 254.051,05 117,14 

 

az alábbi pontokkal kijelölt síkok által meghatározott felülettel lehatárolt műveleti 

mélységgel létesíthető  

 

YEOV XEOV ZmBf 

520.233,74 254.042,28 113,30 

520.611,00 254.094,00 113,60 

520.386,00 253.857,00 113,00 

és 

YEOV XEOV ZmBf 

520.233,74 254.042,28 113,30 
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520.611,00 254.094,00 113,60 

520.440,19 254.256,30 113,60 

 

A célkitermelőhely területe: 130.933 m
2
. 

 

2. A kitermelhető nyersanyag (töltésanyag): agyagos törmelék (nyersanyag kód 1473), 

mennyisége: xxxx m
3
.   

A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam 

tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az M85. sz. autóút Győr-Csorna 18+000 

– 19+800 km sz. közötti szakaszának, az M86 autóút 139+250 - 141+900 és 147+745 

– 149 – 600 szakaszainak, valamint az M85-M86 Csorna elkerülő szakaszának 

földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.  

 

3. A célkitermelőhely 2014. december 31-ig üzemeltethető. 

 

4. A kivitelezési tevékenységet – az Engedélyesen kívül – a Disten Bányászati Kft. 

végezheti.  

 

5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja: 

felelős műszaki vezető : Molnár Tibor (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u.21.); 

felelős műszaki vezető helyettes: Kis Zsolt (2840 Oroszlány, Ibolya u.53.). 

 

6. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszűntetésével kapcsolatos 

előírások: 

a) a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 

előírásait be kell tartani; 

b) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányság 

jóváhagyásával szabad (módosítási kérelem); 

c) a célkitermelőhely 84467 nyilvántartási számú régészeti lelőhely által 

érintett részén földmunkát végezni csak a lelőhely régészeti megfigyelése 

mellett lehet; 

d) ha a célkitermelőhely területén végzett munkálatok során régészeti érték 

válik ismertté, arról az érdekelt hatóság mellett a Bányakapitányságot 

haladéktalanul értesíteni kell és a további tevékenységet a megelőző 

feltárásra vonatkozó szabályokra való tekintettel kell folytatni; 

e) a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a 

kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak 

bejelenteni; 

 

7. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások: 

a) a célkitermelőhely a jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő 

tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;  

b) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet 

szerinti végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek 

figyelembevételével kell kialakítani; 

c) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2014. december 31-ig el 

kell végezni, és a tájrendezett területről készült végállapot térkép 

megküldésével a Bányakapitányságnak be kell jelenteni. 

 

8.  A  célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás: 
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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

(17.2/1507-7/2013.) állásfoglalása: 

 

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Igazgatójának felhatalmazás,  

 a joghatóság VBK/2104-3/2013. számú megkereséséhez csatolt, 

o a „KOMPLEX MŰVELETI TERV” és  

o a HM-048/2013. tervszámú „Humuszos termőréteg mentését 

megalapozó talajvédelmi terv — Dör 099, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 

0105/9 és 0105/10 hrsz.-ok” (készítette Veréb Attila) talajvédelmi terv, 

valamint  

 a hiánypótlási felhívásunkra az engedélyes megbízásából eljáró Disten 

Bányászati Kft..(1072 Budapest Nyár u.5.II.12.) által készítet és megküldött, 

munkaszám nélküli „Humuszgazdálkodási terv - Dőr 0105/6, 0105/7, 0105/8, 

0105/9, 105/10 hrsz. célkitermelő hely létesítéséhez” (készítette Molnár Tibor 

felelős műszaki vezető DISTEN Bányászati Kft. ) dokumentumok  

alapján az alábbi kikötések közlése melletti  

TALAJ VÉD ELMI  

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS -t 

a d o m, a Dör külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú termőföld 

ingatlanokra tervezett kavics bányászat céljára történő célkitermelő hely létesítés 

bányahatósági engedélyezési eljárás során az alábbi talajvédelmi kikötések teljesítése 

mellett:  

 a beruházás megvalósításáig eredeti művelési- ágának megfelelő hasznosítás 

mellett a talajvédelmi és gyommentesítési követelményeknek eleget kell tenni, 

 a humuszos termőréteg megmentését a tárgyi területre készített és az 

ingatlanügyi engedélyezési áljárás során benyújtott, eredeti szakértő által aláírt, a 

HM-048/2013. tervszámú „ Humuszos termőréteg mentését megalapozó 

talajvédelmi terv — Dör 099, 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9 és 0105/10 hrsz-

ok” (készítette Veréb Attila MgSZH. eng.sz:017/2010.) talajvédelmi tervben 

foglaltak szerint kell megmenteni és tárolni,  

 a tárgyi területen a mentésre érdemes humuszos talajréteg vastagsága 50 cm,  

 a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú termőföld 

területek teljes nagysága 130.979 m2, 

 a célkitermelő hely létesítése céljából 96,200 m2 terület nagysága kerül 

igénybevételre, melyről a talajvédelmi terv alapján mentésre kerülő humuszos 

termőréteg mennyisége xxxx m
3
, 

 a mentésre kerülő humuszos termőréteg tárolását a célkitermelő hely létesítésére 

kijelölt terület telekhatárán belül lehet tárolni a műszaki- ás a 

humuszgazdálkodási tervben megjelölt területrészeken, 

 a mentett humuszos termőréteg kedvező tulajdonságainak megőrzéséről, 

tárolásáról és felhasználásáról gondoskodni kell,  

 a mentésre kerülő humusz mennyiségéről, tárolás helyérő és a mentett humusz 

felhasználásáról az engedélyesnek pontos nyilvántartást kell vezetni, 
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 nyilvántartást a célkitermelő hely megszüntetése, bánya rekultivációs eljárása 

során szakhatóságunk részére be kell nyújtani, 

 a tervezett célkitermelő hely által igénybevételre kerülő termőföld területen a 

munkálatok megkezdésének és befejezésének időpontját, 8 nappal megelőzően 

hatóságunk részére be kell jelenteni, 

 a célkitermelő hely létesítése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, az 

érintett termőföld területen és a szomszédos, eredeti hasznosításban lévő 

termőföldek minőségében kárt, talajszennyezést, talajminőség romlást ne 

okozzon, a talajvédelmi célú gazdálkodás feltételeit ne korlátozza.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az 

érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.”  

9. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CVK-A-005/M85 számon nyilvántartásba 

veszi. 

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtható fellebbezésnek van helye. 

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

100.000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett  10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.  

 

A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen 

a befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A060) is szükséges feltüntetni. A 

befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a 

kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat. 

 

INDOKOLÁS 

 

A DISTEN Kft. az Engedélyes megbízásából 2013. július 30-án a Dör 0105/6-10 hrsz.-ú 

ingatlanokat érintő célkitermelőhely engedélyezése iránti kérelmet terjesztett be a 

Bányakapitányságra. 

 

A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pont alapján az eljárás 

megindításáról az eljárásban érintett ügyfeleket (ingatlantulajdonosok, feladatkörükben 

érintett hatóságok) értesítette. 

 

A Bányakapitányság a kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció felülvizsgálata alapján 

megállapította, hogy 

 a kérelem a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv) 17/B. § (2) bekezdésben foglalt 

előírásoknak megfelel, a beterjesztett dokumentáció a 17/B. § (3) – (6) bekezdéseiben 

előírt tartalmi követelményeket teljesíti, 

 a célkitermelőhellyel érintett termőföldek más célú hasznosítására vonatkozó 

földhivatali határozatot a műveleti tervhez nem mellékelték. 

 

A Bányakapitányság a más célú hasznosítási engedély hiánya miatt az Aptv. 17/B. § (7) b) 

pontjára tekintettel hiánypótlást írt elő, melyet Engedélyes határidőben teljesített.  
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A Bányakapitányság az Aptv.17/C. § (3) és (4) bekezdéseivel kapcsolatos tényállás 

(vízbázisok védőterülete, természeti területek, megelőző 20 év átlagos talajvízszintje) 

tisztázása céljából a Ket.  26. § (1) c) pontja alapján belföldi jogsegély kérelemmel fordult az 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséghez. A 

Felügyelősség az adatszolgáltatás keretében nyilatkozott, hogy a tervezési terület vízbázis 

védő területét nem érinti és a kitermelés tervezett talpmélységével biztosítható, hogy a 

művelési mélység legfeljebb 1 m-re közelítse meg a megelőző húsz év átlagából számolt 

maximális talajvízszintet. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala ügyféli nyilatkozatában tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a 

tervezési területen 84467. számon nyilvántartott régészeti lelőhely található, ezért a 2001. évi 

LXIV tv. (Kötv.)  22. § (1) és (2) bekezdései alapján a földmunkák megkezdését megelőzően 

előzetes régészeti feltárást kell végezni, melynek az Örökségvédelmi Hivatal által 

meghatározott módja a Kötv. 7. § 21. pontja szerint régészeti megfigyelés, mely a Dör 

0105/10 hrsz.-ú ingatlanra terjed ki. 

 

Más ügyfél az eljárás során nyilatkozatot nem tett. 

 

A Bányakapitányság a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése alapján a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalása megadása céljából megkereste. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 

határozat rendelkező részében érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (8200 Veszprém 

Budapest u. 2.) a fent hivatkozott számú megkeresésében kérte a Dör, külterület 0105/6, 

0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú termőföld ingatlanokra tervezett célkitermelő hely 

létesítése céljára irányuló bányahatósági engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi 

szakhatóságunk állásfoglalását. 

 

I. 

A megkeresést közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk :  

Megállapítottuk, hogy: 

 a tervezett célkitermelő hely létesítése a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 

0105/9, 105/10 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld ingatlanokat érinti, 

 tervezett célkitermelő hely létesítése által érintett termőföld terület nagysága 

meghaladja a 400 m2-t, ezért a „KOMPLEX MŰVELETI TERV”- el összhangban 

szükséges talaj humuszos termőréteg mentését megalapozó és humuszgazdálkodási 

talajvédelmi terv benyújtása, 

 a tárgyi termőföld terület más célú hasznositási ingatlanügyi engedélyezési eljárás 

során a területileg illetékes, a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal 

Földhivatala Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatal (9300 Csorna Sopron! út 58.) a 

megkeresés mellékletként megküldte a HM-048120 13. tervszámú „Humuszos 

termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv - Dör 099. 0105/6, 0105/7, 0105/8, 

0105/9 és 0105/10 hrsz.ok” humuszos termőréteg mentési terv másolati példányát, 

majd a tárgyi eljárás során a hiánypótlási felhívásunkra a szakértő által aláírt, valamint 

a laborvizsgálatok eredeti, bélyegző lenyomattal ellátott és a laborvető aláírásával 

hitelesített humuszmentési és humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet, 
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 a tárgyi eljárás során továbbá kértük a műszaki tervvel ós humuszmentési tervvel 

összhangban készített humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet. 

  

A hiányzó dokumentum, a humuszgazdálkodási talajvédelmi tervet pótlására szólította fel 

Igazgatóságunk az engedélyes nevében eljáró DISTEN Bányászati Kft (8044 Kincsesbánya 

Pf.7.), melyről a Joghatóságot is értesítettük.  

 

II. 

A hiánypótlási határidőn belül a DISTEN Bányászati Kft (8044 Kincsesbánya Pf. 7.) 

benyújtotta a „Humuszgazdálkodási terv Dör 0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 105/10 hrsz-ú 

célkitermelőhely létesítéséhez” dokumentumot. 

III. 

A tárgyi engedélyezési eljáráshoz benyújtott valamennyi ügyirat együttes vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy:  

 a tervezett célkitermelő hely létesítési engedélyezési eljáráshoz benyújtott műszaki 

tervdokumentáció, a humuszmentési talajvédelmi terv és a humusz gazdálkodási 

talajvédelmi terv összhangban vannak,  

 a talajvédelmi tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humuszos termőréteg 

vastagsága és mennyisége, valamint annak tervezett hasznosítása,  

 a humuszgazdálkodási tervben meghatározásra került a mentésre kerülő humuszos 

termőréteg tárolásának helye, az egyes humusz tárolókban elhelyezésre kerülő humusz 

mennyisége, 

 a mentésre kerülő humuszos termőréteg hasznosítása, mellékelve a helyszínrajz és a 

hossz-szelvény a kitermelés előtt és kitermelést, a tájrendezést követően, 

 a rendelkező részben előírtuk a talajvédelmi követelményeket, mely talajvédelmi 

előírások betartása indokolt.  

 

Az elsőfokú talajvédelmi szakhatóság a rendelkező rész szerint, jogszabályokon alapuló 

kikötések közlése mellett hozta meg állásfoglalását, a Dör, külterület 0105/6, 0105/7, 0105/8, 

0105/9, 105/10 hrsz.-ú termőföld területre tervezett célkitermelő hely létesítése céljára 

irányuló bányahatósági engedélyezési eljárása során. 

 

Tájékoztattuk az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról. 

 

A tárgyi eljárás során befizetésre került a talajvédelmi szakhatósági eljárásokért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj, a cél-kitermelő hely létesítésének engedélyezési eljárásáért 

fizetendő 105.000.-Ft, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. sz. mellékletének 

Talajvédelmi igazgatási díjak fejezet, 12.2.2,1. pontja alapján.  

Jelen szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 22. § (1) bekezdés, a 44. § (1) bekezdés, a 

termőföld védelméről szóló 2007-évi CXXIX. tv. 1. § (1) bekezdés, 2.§ a) és i) pontja, és a 

43.§ (1) és (4) bekezdésén a Magyar Bányászati és Földtani hivatalról szóló 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.(XIl.27.) Korm. r. 17. 

§ (1) bekezdésén alapul.” 

[8.pont] 
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A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a célkitermelőhely engedélyeztetése kapcsán 

beterjesztett komplex műveleti tervet jóváhagyta, mert 

 

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága az M85 és 

M86 sz. autóút jelzett szakaszaira az építési engedélyt megadta, ezek a szakaszok az 

Aptv. 1. mellékelte alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak 

minősülnek.  

- Engedélyes a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban áll. 

- a tervezett célkitermelőhely a határozat 2. pontjában részletezett útszakaszok 

nyomvonalaitól számított 10 km sávon belül helyezkedik el. 

- a célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek 

területét, illetve vízbázisok védőterületét, védett természeti területeket és védetté 

nyilvánított régészeti lelőhelyeket. 

- a tervezett tevékenységgel érintett termőföld végleges más célú hasznosítására 

vonatkozó engedély rendelkezésre áll, 

- a célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontja szerint, a kérelemben 

szereplő fúrásos feltárások adataira és a műveleti térkép talpmélység adataira 

figyelemmel, az Aptv. 17/C. § (4) bekezdése alapján úgy lett megállapítva, hogy 

annak műveleti mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a maximális 

talajvízszintet,  

- a kitermelni kívánt agyagos törmelék besorolású nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) 

bekezdése szerinti töltésanyagnak minősül.  

- Engedélyes a dokumentációhoz csatolta az igénybevételre tervezett ingatlanok 

tulajdonosaival az érintett ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás hiteles 

másolatát. 

 

A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. pontban 

megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott töltésanyag készlet alapján 

állapította meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezés az Aptv. 

17/D. § (3) bekezdésén alapul, tekintettel a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli 

Regionális Igazgatósága által engedélyezett útszakaszokra, melyek nyomvonalától a 

célkitermelőhely távolsága kisebb 10 km-nél. [2. pont] 

 

A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a 

gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési 

határidőre (2014. december 31.) figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez 

szükséges időtartamot is. [3. pont] 

 

A határozat 4. pontjában foglaltak az Aptv. 17/B (2) c) pontján, az 5. pont az Aptv. 17/B. § 

(2) d) és 17/D. § (1) bekezdésén alapul. A kijelölt felelős műszaki vezető és helyettese 

megfelelnek a felelős műszaki vezetők kijelöléséről szóló 13/2013 (IV.19.) NFM rendeletben 

rögzített feltételeknek.  

 

A határozat 6. a) pontja az Aptv.  17/D. § (1) bekezdésén, a 6.b) pontja az Aptv 17/C. § (1) 

bekezdésén, a 6. c) pontja az ügyfél nyilatkozatára a Kötv.  22. § (1) és (2) bekezdésén, 6. d) 

pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén, a 6. e) pontja a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 1. §-

án, 7. pontja az Aptv 17/D. § (4) bekezdésén, a 9. pontja az Aptv. 17/C. § (2) bekezdésén 

alapul. 
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A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj 

mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a határozatát az Aptv. 17/B. § (1) bekezdésében és a 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, 

illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete 

állapítja meg. 

 

 

Veszprém, 2013. október 18. 

 

 

dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 
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