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COLAS Hungária Zrt.. 

 

1033  Budapest 

Kórház u. 6-12. 

Jogerőssé vált: 2013. november 25-én 

 

HATÁROZAT 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a COLAS Hungária Zrt. 

(1033 Budapest, Kórház u. 6.-12.) megbízásából eljáró GÉP-FERRO Kft. (1172 Budapest, 

Cinkotai út 32. A ép. fsz.) kérelmére a beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a 

Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanokon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését a 

COLAS Hungária Zrt.. (1033 Budapest, Kórház u. 6.-12..; továbbiakban: Engedélyes) részére  

engedélyezi. 

 

a következő feltételekkel. 

 

1. A célkitermelőhely a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanon, 112,9 mBf szintig 

terjedő műveleti mélységgel, az alábbi koordinátákkal lehatárolt területen létesíthető: 

 

sarokpont YEOV XEOV ZmBf 

1. 518026,34 261739,28 114,41 

2. 518055,64 261770,16 114,24 

3. 518098,44 261815,26 114,07 

4. 518115,24 261832,97 113,99 

5. 518154,38 261874,23 113,73 

6. 518327,09 262005,00 113,42 

7. 518360,12 262030,02 113,51 

8. 518474,97 262128,63 114,13 

9. 518498,52 262148,85 114,28 

10. 518506,99 262140,01 114,27 

11. 518526,22 262119,91 114,37 

12. 518792,09 261842,16 115,54 

13. 518741,95 261763,62 114,25 

14. 518709,25 261722,71 112,98 

15. 518695,51 261705,50 112,69 

16. 518552,06 261551,86 113,11 

17. 518467,05 261465,44 115,04 

18. 518376,37 261373,27 114,02 

 

 A célkitermelőhely teljes területe: 301.679 m2. 
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2. A célkitermelőhely területén kimutatott nyersanyag (töltésanyag): homok (nyersanyag 

kód 1453), mennyisége: xxxx m3, ebből kitermelhető xxxx m3.   

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

tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az M85. sz. autóút 13+800 – 20+800 km 

szelvény közötti szakasza földműveinek megépítéséhez használható fel, kereskedelmi 

forgalomba nem hozható.  

 

3. A célkitermelőhely 2015. december 31-ig üzemeltethető. 

 

4. A kivitelezési tevékenységet – az Engedélyesen kívül – a GÉP-FERRO Kft. végezheti.  

 

5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja: 

felelős műszaki vezető : dr. Márk Erika (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B); 

felelős műszaki vezető helyettes: Lakatos Szabolcs (1203 Budapest, Lajtha L. u. 1.). 

 

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 cékitermelőhely területén annak határvonala mentén, a szomszédos ingatlanok 

védelme érdekében legalább 5 m szélességű védősávot (határpillért) kell 

visszahagyni. 

c) a Markotabödöge 045/6 hrsz.-ú ingatlant ÉNY-DK irányba átszelő 20 kV 

légvezeték védelmére, a vezeték tengelyétől mindkét irányban legalább 6 - 6 m 

szélességű védősávot (védőpillért) kell visszahagyni.  

d) A fenti biztonsági övezettel, valamint a célkitermelőhely területét érintő 

gázvezeték biztonsági övezetével kapcsolatosan a közműkezelői 

nyilatkozatoban előírt feltételeket meg kell tartani. 

e) A határ- és védőpillér kialakítása során a védősávot az eredeti térszínen, a 

védősáv belső széle és a talpszint között az érintetlen kőzetből létrehozott, 

legfeljebb 30O dőlésszögű rézsű visszahagyásával kell megvalósítani. 

f) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányság 

jóváhagyásával szabad; 

g) a célkitermelőhely 32305 nyilvántartási számú régészeti lelőhely által érintett 

részén földmunkát végezni csak a lelőhely régészeti megfigyelése mellett 

lehet;  

h) 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 szabályok szerint lehet folytatni; 

i) 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 jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő 

tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;  

b) az útépítés során felhasználásra nem kerülő anyagot, a tervben jelölt helyeken 

kell deponálni és azt a tájrendezés során a lefejtett területekre visszaterítve 

maradéktalanul fel kell használni. 
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c) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet szerinti 

végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével 

kell kialakítani; 

d) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2015. 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: 

 

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

Igazgatósága Igazgatójának felhatalmazás, 

  a joghatóság VBK/2801-5/2013. számú megkeresése és  

  megkeresés mellékleteként csatolt, a „KOMPLEX MŰVELETI TERV” és  

  a célkitermelő hely létesítése által igénybevételre kerülő termőföld területek 

vonatkozásában lefolytatott időleges más célú hasznosítás, ingatlanügyi 

engedélyezési eljárás során benyújtott, a 499/2013. munkaszámú „Humuszos 

termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, 

újrahasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv – 

Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú hasznosítása 

Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.” (készítette Fülöp István) talajvédelmi terv 

dokumentumok 

 

alapján az alábbi kikötések közlése melletti 

 

 

T A L A J V É D E L M I 

S Z A K H A T Ó S Á G I   Á L L Á S F O G L A L Á S  -t 

 

 

a d o m, a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz-ú termőföld ingatlanra 

tervezett 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, a 499/2013. munkaszámú „Humuszos 

termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, 

újrahasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási talajvédelmi terv – 

Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú hasznosítása 

Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.” (készítette Fülöp István) talajvédelmi tervben 

foglaltak szerint kell megmenteni és tárolni, 

  a tárgyi területen a mentésre érdemes humuszos talajréteg vastagsága 35 cm, 

  a célkitermelő hely létesítése céljából 37,3779 ha, terület nagysága kerül 

igénybevételre, melyről a talajvédelmi terv alapján mentésre kerülő humuszos 

termőréteg mennyisége xxxx m
3 

, 
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  a mentésre kerülő humuszos termőréteg tárolását a célkitermelő hely létesítésére 

kijelölt terület telekhatárán belül lehet tárolni a műszaki- és 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, 

  a 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-H-007/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 GÉP-FERRO Kft. (továbbiakban Kft.) az Engedélyes megbízásából 2013. október 30-án a 

Markotabödöge 045/5-6 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, érintett 

közműszolgáltatók, kutatási jog engedélyese) értesítette. 
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A Bányakapitányság a kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció felülvizsgálata alapján 

megállapította, hogy ahhoz 

 az M85 gyorsforgalmi út építtetője (NIF Zrt.) és a tervezett célkitermelőhely engedélyese 

(Colas Hungária Zrt.) közötti szerződéses jogviszony igazolását; 

 a terület igénybevétel kapcsán az ingatlantulajdonosokkal kötött megállapodások hiteles 

(közjegyző által hitelesített) másolatát; 

 az M85 sz. főközlekedési út Enese-Csorna 13+800 – 20+800 km sz. közötti szakaszának 

jogerős építési engedélyét, 

 a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú, termőföldnek minősülő ingatlanok más célú hasznosítására 

vonatkozó jogerős földhivatali engedélyt 

nem mellékelték, a fenti hiányosságok pótlására végzést bocsátott ki. A felhívásban 

foglaltaknak a Kft. határidőben eleget tett, így a Bányakapitányság 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 Bányakapitányság az Aptv.17/C. § (3) és (4) és a 2001. évi LXIV tv. (Kötv.)  22. § (1) és (2) 

bekezdéseivel kapcsolatos tényállás (vízbázisok védőterülete, természeti területek, megelőző 

20 év átlagos talajvízszintje, védett illetve nyilvántartott régészeti lelőhellyel való érintettség) 

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

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséghez, illetve a  

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

Örökségvédelmi Hivatalához. 

 

 A Felügyelősség az adatszolgáltatás keretében nyilatkozott, hogy a tervezési terület 

vízbázis védő területét nem érinti, azonban a tervezett 111,8 mBf talpszint mellett nem 

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 32305. 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 Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú 

ingatlanokra terjed ki. Amennyiben régészeti emlékek kerülnek elő, úgy a régészeti 

megfigyelés (szakfelügyelet) ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely védelmét, 

így a további régészeti tevékenységet a megelőző feltárásra vonatkozó szabályok 

szerint kell folytatni. A Kötv. 19. § (3) értelmében a feltárások költségeit annak kell 

fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. 

 

 

Tekintettel a Felügyelőség tájékoztatására és a komplex műveleti tervben közölt adatokra, a 

Bányakapitányság a maximális műveleti mélységet 112,9 mBf szinten állapította meg. 
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Az ingatlantulajdonosok és a Markotabödöge 045/5-6 hrsz.-ú ingatlanokon kutatási 

engedéllyel rendelkező SzMB Kft. írásban közölték, hogy nyilatkozattételi és fellebbezési 

jogukkal az eljárás során nem kívánnak élni. 

 

A Bányakapitányság az ügyféli jogállást biztosította az érintett területen vezetékjoggal 

rendelkező E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11.-13.), 

valamint bányaszolgalmi joggal rendelkező ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., (9027 Győr, Puskás 

Tivadar u. 37.) részére is. Az ügyfelek közműkezelői nyilatkozatukban foglalt feltételek megtartása 

mellett a célkitermelőhely létesítéséhez hozzá járultak. 

 

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 Markotabödöge, külterület 

045/5 és 045/6 hrsz-ú termőföld területre tervezett célkitermelő hely létesítése céljára irányuló 

bányahatósági engedélyezési eljáráshoz a talajvédelmi szakhatóságunk állásfoglalását. 

 

A megkeresést közigazgatási hatósági eljárási és talajvédelmi szempontból megvizsgáltuk. 

 

Megállapítottuk, hogy: 

 

 a tervezett célkitermelő hely létesítése a Markotabödöge, külterület 045/5 és 045/6 hrsz-

ú szántó művelési ágú ingatlanokat érinti, 

 tervezett célkitermelő hely létesítése által érintett termőföld terület nagysága 

meghaladja a 400 m
2
-t, ezért a „KOMPLEX MŰVELETI TERV”- el összhangban 

szükséges talaj humuszos termőréteg mentését megalapozó és humuszgazdálkodási 

talajvédelmi terv benyújtása, 

 a tárgyi termőföld területek lefolytatásra került az időleges más célú hasznosítási 

ingatlanügyi engedélyezési eljárás, melynek során a területileg illetékes, a Győr-Moson-

Sopron megyei Kormányhivatal Földhivatala Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatal 

(9300 Csorna Soproni út 58.) a megkeresés mellékletként megküldte a 499/2013. 

munkaszámú „Humuszos termőréteg mentését és mezőgazdasági célú hasznosítást 

lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó és humuszgazdálkodási 

talajvédelmi terv – Célkitermelőhely létesítése – Termőföld ideiglenes más célú 

hasznosítása Markotabödöge 045/5, 045/6 hrsz.” (készítette Fülöp István) szakanyagot, 

 a tárgyi engedélyezési eljáráshoz benyújtott valamennyi ügyirat együttes vizsgálata 

során megállapítottuk, hogy: 

 a tervezett célkitermelőhely 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, 
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 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 Markotabödöge, külterület 045/5 és 

045/6 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 a GÉP-FERRO Kft. 1172 Budapest , Cinkotai út 32.A.ép .által  

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.(XII.27.) Korm. r. 17. 

§ (1) bekezdésén alapul.” 

 [8.pont] 

 

 

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. 

autóút jelzett szakaszára az építési engedélyt megadta, ez a szakasz az Aptv. 1. 

mellékelte alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősül,  

- 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, 
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- a célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontjára figyelemmel, 

legfeljebb egy méterre közelíti meg a maximális talajvízszintet,  

- a kitermelni kívánt homok 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, 

- az eljárásba bevont szakhatóság a célkitermelőhely engedélyezéséhez (feltételekkel) 

hozzájárult.  

 

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 útszakaszra, mely 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 (2015. 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 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. 

 

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. november 14. 

 

 

dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 
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Kapják (tértivevénnyel): 

 

1. Címzett 

2. GÉP-FERRO Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 32. A ép. fsz. (  eredetit átvette ) 
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,  

4. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség, 

Győr 

5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Győr 

Káptalandomb 28. 

6. E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11.-13. 

7. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.,  9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37.  
8. SzMB Bányászati Kft., 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 25. 
9. Luft József,  xxxx 

10. Bálintné Luft Gabriella, xxxx 

11. Horváth Gáborné, xxxx 

12. Melegné Luft Tünde Margit, xxxx 

13. Irattár. 


