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UNITRANSCOOP Kft. 

9081 Győrújbarát 

Imre u. 41.       Jogerőssé vált: 2013. június 8-án 

H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) az UNITRANSCOOP 

Kft. (9081 Győrújbarát, Imre u. 41. továbbiakban: Bányavállalkozó) Pásztori külterületére 

homok, kavics ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét  

 

j ó v á h a g y j a  

 

a következő feltételekkel: 

1. Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) 

legalább nyolc nappal a kutatási tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A 

kutatást csak olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett.  

A kutatással – az igénybevételi jogosultság megszerzését követően – igénybe vehető 

ingatlan helyrajzi száma (zárójelben a tervezett fúrások darabszáma):  

Pásztori 020 hrsz. [7 db]  

2. A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási üzemi tervet jóváhagyó határozat 

jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónap.  

3. Engedélyezett kutatási tevékenység: geofizikai mérések (VESZ), 7 db 3-10 méter mély 

kutatófúrás mélyítése, anyagvizsgálatok. 

4. A várható károk helyreállítására biztosítékként felajánlott xxxx Ft összeget és a 

biztosítékadás módját (óvadék) a Bányakapitányság elfogadta. Bányavállalkozó a 

határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az 

óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeg letétbe 

helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása 

esetén a Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a kutatási tevékenység 

folytatását felfüggeszti. 

5. A felszín megbontásával járó kutatás megkezdését a kezdés előtt 8 nappal, a kutatás 

befejezését 8 napon belül be kell jelenteni a Bányakapitányságnak. 

6. Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a 

kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál 

kezdeményezni kell. 

7. Szakhatósági állásfoglalások, döntések:  
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7.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8074-

1/2013) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult: 

 „- burkolatlan útfelület igénybe vétele esetén a szállító járművek sebességét csökkenteni 

kell.  

- száraz időben szükség esetén a munkaterületet locsolással kell pormentesíteni.  

- a szállítójárművek, munkagépek kerekeit szilárd burkolatú útra ráhajtás előtt sár- és 

pormentesíteni kell.  

- A kutatási tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű  

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja 

a környezetkárosítást.  

- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás 

egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.  

- Az esetlegesen keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő 

gyűjtéséről, valamint engedéllyel rendelkező kezelők részére történő átadásáról 

gondoskodni kell.  

- A létesített fúrólyukakat szakszerűen az eredeti rétegződés sorrendjét megtartva el kell 

tömedékelni, a fúrólyukba idegen anyag nem kerülhet, a tömedékelést fúrás során kinyert 

anyaggal kell elvégezni.” 

7.2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal (GY-01D/EPH/1130-3/2013), a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Csornai Földhivatala (10046/2013) a kutatáshoz 

feltétel nélkül hozzájárult. 

7.3. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (KEF-6462-2/2013), a Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Hivatala (1375-1/2013/hho), a Bágyogszováti Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője (99-2/2013) a hatáskörének hiányát állapította meg. 

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

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a 

(25.000 Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-

01417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a 

fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 

kódszámot fel kell tüntetni. 

I N D O K O L Á S  

Bányavállalkozó a VBK/1234-2/2012. számú 2012. szeptember 10-én jogerőssé vált kutatási 

jogot adományozó határozat alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv 

jóváhagyását. A kérelmet 2013. március 5-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be. 

A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy Bányavállalkozó 

nem fizetett szakhatósági eljárási díjat az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Földhivatala számára, ezért hiánypótlásra szólította fel.  

A hiány pótlását követően a dokumentáció megfelelt bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 

(Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. § (1) 

bekezdés előírásainak.  

Bányavállalkozó a kutatási területen egyenáramú geoelektromos szondázást (VESZ mérést), 2 

db 10 méter mély és 5 db 3-4 méter mély fúrást tervez 6 hónap alatt megvalósítani. 
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Figyelemmel a Bányavállalkozó kérelmére és a kutatási tevékenység időigényére a 

Bányakapitányság a kutatási időszakot 6 hónapban határozta meg. [2. pont] 

A Bányavállalkozó által kérelmezett kutatási tevékenység megfelelő a kutatási terület 

ásványvagyonának meghatározásához, így azok terv szerinti elvégzését a Bányakapitányság a 

3. pontban jóváhagyta.  

A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésén 

alapulnak, figyelemmel a Bt. 2. §-ra.  

A 2. és 3. pont a Vhr. 6/E § (1) bekezdésén, a 4. pont a Vhr. 25. § (5)-(7a) bekezdésen, az 5. 

pont a Vhr. 6/E. § (4) bekezdésen, a 6. pont a Vhr. 6/E. § (5)-(6) bekezdésén alapul.  

A rendelkező rész 7. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások, döntések 

indokolásai a következők: 

 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: 

 

„- A kutatófúrások mélyítése rövid időtartamú, nem jár a környezet zajterhelésének jelentős és 

tartós megnövekedésével.  

- A tárgyi tevékenység megvalósítása - ideiglenesen - a közvetlen környezet 

porszennyezésével járhat. A képződő por a kutatási területen belül kiülepszik, lakott területet 

nem érint.  

A munkálatoknál használt szállító jármű kipufogógáza az érintett területen minimális többlet  

légszennyezést okozhat. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, a  

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontja 

szerinti határértékeket meghaladó immisszió a hígulás miatt nem lép fel.  

A rendelkező rész első három előírását a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.  

rendelet 4. §-a alapján tettük: „Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró 

bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 

okoz”.  

- A tevékenység során várhatóan hulladékkeletkezéssel nem kell számolni.  

- Az érintett ingatlan nem védett és nem része Natura 2000 területnek, azonban része az 

Országos Ökológiai Hálózat pufferterület övezetének. A tevékenység a pufferterületre 

vonatkozó jogszabályi előírásokkal nem ellentétes, így a műszaki üzemi terv táj- és 

természetvédelmi szempontból elfogadható.  

- A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik, a kutatási terület vízbázis  

védőterületét vagy vízbázis védőidomának felszíni vetületét nem érinti. A 

környezetszennyezés bekövetkeztének bejelentését, a kárelhárítás megkezdését a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése írja elő.  

- Tárgyi tevékenység nem tartozik a mód. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá.  

Fentiek szerint az UNITRANSCOOP Kft (9081 Győrújbarát, Imre u. 41.) által tervezett 

homok- és kavics nyersanyagok kutatása a kérelemhez mellékelt Kutatási Műszaki Üzemi 

Tervben leírtak alapján, valamint jelen előírások betartása mellett környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi érdekek megsértését kizáró módon elvégezhető.” 

 

Győr –Moson – Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala: 

 

„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága (8200 Veszprém, 

Budapest út 2.) a Pásztori, 020 hrsz-on nyersanyagkutatási műszaki üzemi terv tárgyában, 

VBK/676-3/2013 számon szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a hivatalt. 
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A hivatal a GY-01D/EPH/1130-2/2013 számon a szakhatósági eljárása alkalmával 

meghosszabbította az ügyintézési határidőt további tényállás tisztázása okán, ugyanis a terület 

régészeti érintettségének (Árpád-kori csatornahálózat, illetőleg egyéb régészeti érintettség) 

tisztázása alapvető a szakhatósági állfoglalás és a további eljárási cselekmények 

szempontjából. 

A tárgyi beruházás engedélyezése során a hivatal megállapította, hogy adott terület a fentiek 

szerint régészeti lelőhelyet érint.  

A kavicskutatáshoz a hivatal feltétel nélkül hozzájárul, de felhívja a figyelmet, hogy a további 

eljárásban szakhatóságként vesz részt. 

A szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a 

joghatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdésén alapul, a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 13.§, 1. számú melléklet 7. pontján alapul.” 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Csornai Földhivatala: 

 

„A földhivatal a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) vonatkozó előírásai alapján adja meg 

a földvédelmi szakhatósági állásfoglalását. A Tfvt. 8. §- a szerint: ha más hatóságok 

engedélyezési eljárásaiban az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a 

termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési 

eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása 

lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld 

igénybevételével történjen.  

A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál 

jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény 

elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos 

minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet. 

A kivitelezés során termőföld igénybevételére  is sor kerül a célkitűzések megvalósítása 

érdekében. Felhívom a figyelmet, hogy ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet 

más célra hasznosítani, ezért értelemszerűen még a kivitelezési munkák megkezdése előtt – 

ezen ingatlanokra vonatkozóan be kell szerezni a földhivatal termőföld más célú hasznosítását 

engedélyező határozatát (Tfvt. 9. § (1) bek).  

Tájékoztatom, hogy más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során 

kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. Ennek hiánya esetén a hatóságnak az 

eljárását fel kell függesztenie (Tfvt. 9. § (2) bek.). 

Az ingatlan-nyilvántartási adatok ellenőrzése során megállapítottam, hogy Pásztori község 

szántó területének átlaga 23,55 Ak/ha, a kutatásra tervezett terület a szántó 5 ( 21,70 Ak/ha) 

és szántó 6   ( 18,20 Ak/ha) minőségi osztályba tartozik, tehát a fenti kritériumnak megfelel, 

ezért hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adtam.” 

 

Bágyogszováti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: 

 

 „A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság szakhatósági 

állásfoglalás kérésével kereste meg Pásztori jegyzőjét.  
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Hivatalunk a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a 3. sz. melléklet 13. sorában 

meghatározott szakkérdésben bevonási és közreműködési feltétel nem teljesül, így 

hivatalunknak nincs hatásköre a tárgyi engedélyezési eljárásban.” 

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal: 

 

„A Bányakapitányság által megküldött dokumentáció áttanulmányozása után 

megállapítottam, hogy a kutatás természetes gyógytényezőt nem érint, ezért szakhatósági 

állásfoglalás kiadására nem rendelkezem hatáskörrel.” 

 

Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség: 

 

 „A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi 

kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét 

nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.” 

 

A Bányakapitányság a dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe 

véve a kutatási műszaki üzemi tervet feltételekkel jóváhagyta.  

A Bányakapitányság tájékoztatja a Bányavállalkozót, hogy a Bt. 22. § (13) szerint a 

bányavállalkozó a kutatási tevékenység befejezésétől, de legkésőbb az engedélyezett kutatási 

időszak utolsó napjától számított öt hónapon belül köteles kutatási zárójelentést benyújtani a 

bányafelügyelethez. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozó kutatási joga 

megszűnik. 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett. 

A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján 

biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 

57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja elő. 

A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) b) pontjában, 

valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, 

illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

Veszprém, 2013. május 14. 

                              dr. Káldi Zoltán 

  bányakapitány 

 

Kapja tértivevénnyel: 

 

1. Címzett.  

2. Észak-dunántúli Körny. Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr 

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

Örökségvédelmi Hivatala, Győr 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Csornai Járási Hivatal Csornai 

Földhivatala, Csorna 

5. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Budapest 

6. Bágyogszováti Közös Önkormányzati Hivatal Pásztori Kirendeltsége, 9311 Pásztori, 

Alsó u. 35. 
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7. ÁNTSZ OTH Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest 

8. Ingatlantulajdonosok (mellékelt lista szerint) 

9. MBFH (jogerőre emelkedést követően elektronikusan) 

10. Irattár. 


