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Ügyiratszám: VEV-001/1820-10/2015 Tárgy: Nagygeresd I. – homok, 

kőzetliszt bányatelek 

megállapítás 
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H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Disten Bányászati Kft.-t (1072 Budapest, 

Nyár utca 5. II/12., továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a „Nagygeresd I. – homok, 

kőzetliszt” védnevű bányatelket 

m e g á l l a p í t j a ,  

a következők szerint.  

1. A bányatelek adatai: 

1.1. Védneve: Nagygeresd I. – homok, kőzetliszt 

1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés 

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona 

1.3.1. Haszonanyaga: homok (kód: 1453), kőzetliszt 

(kód:1422) 

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:    Disten Bányászati Kft. 

2.2. Székhelye: 1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12. 

Jogerőssé vált 2015. 09. 21-én 
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3. A bányatelek adatai: 

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Vas megye, Nagygeresd Község  

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Nagygeresd 028/5, 028/9 hrsz. 

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): 

 

töréspont X (m) Y (m) + Z (mBf.) 

1 490113,07 228447,44 153,85 

2 490005,18 228627,88 148,50 

3 490009,48 228630,43 148,55 

4 490001,85 228643,30 148,65 

5 490015,50 228682,60 148,85 

6 490060,25 228703,28 148,90 

7 490070,84 228709,45 148,90 

8 490078,29 228717,28 148,85 

9 490089,91 228749,12 148,60 

10 490087,16 228753,76 148,55 

11 490111,09 228771,21 148,70 

12 490131,25 228749,50 149,45 

13 490149,49 228732,56 150,00 

14 490175,82 228742,61 151,10 

15 490202,99 228769,99 150,35 

16 490174,96 228820,77 149,10 

17 490185,37 228833,34 149,20 

18 490208,92 228821,84 149,55 

19 490296,43 228856,85 148,60 

20 490389,96 228877,95 148,40 

21 490470,96 228591,42 155,10 

22 490377,21 228541,50 155,10 

23 490346,95 228604,22 155,10 

24 490326,18 228593,86 154,70 

25 490332,77 228566,32 154,20 

26 490265,89 228547,19 153,65 

27 490244,89 228538,41 153,40 

28 490222,15 228525,94 153,50 

29 490192,61 228506,60 153,50 

 

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

Fedőlap magassága + 156,0 mBf  

Alaplap magassága: + 140,0 mBf  

3.5. Területe: 113 110 m
2
 

4. A bányatelek határ- és védőpillérei  
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4.1. A Bányafelügyelet a töréspontok által kijelölt bányatelek határszakaszokhoz 

határpillért jelöli ki a következők szerint: 

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

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m) 

pV = 5 m (védősáv) 

korrigált határszög= 32 

 

 

 

Töréspontok 

száma 
H (m) R (m) 

1 13,85 22,3 

2 8,50 13,7 

3 8,55 13,8 

4 8,65 14,0 

5 8,85 14,3 

6 8,90 14,4 

7 8,90 14,4 

8 8,85 14,3 

9 8,60 13,9 

10 8,55 13,8 

11 8,70 14,0 

12 9,45 15,2 

13 10,00 16,1 

14 11,10 17,9 

15 10,35 16,7 

16 9,10 14,7 

17 9,20 14,8 

18 9,55 15,4 

19 8,60 13,9 

20 8,40 13,5 

21 15,10 24,4 

22 15,10 24,4 

23 15,10 24,4 

24 14,70 23,7 

25 14,20 22,9 

26 13,65 22,0 

27 13,40 21,6 

28 13,50 21,8 

29 13,50 21,8 

4.2. A Bányafelügyelet a Nagygeresd 027 hrsz.-ú közút és a vele párhuzamos gázvezeték 

védelmére védőpillért jelöl ki a következők szerint: 

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

H: a határpillér magassága a töréspontnál (m) 
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pV = 39,3 – 45,30 m (védősáv) 

korrigált határszög= 32 

 

Töréspontok 

száma 
H (m) R (m) 

1. 11,50 18,5 

2. 8,50 13,7 

3. 8,55 13,8 

21. 15,10 24,4 

22. 15,10 24,4 

 

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése: 

Nem porveszélyes és nem szilikózis veszélyes. 

6. A vállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a 

következők szerint elfogadja: 

 

Ingatlan helyrajzi száma Igénybevétel várható ideje a 

kitermelés megkezdésétől számítva 

Nagygeresd 028/5  2015 - 2030 év 

Nagygeresd 028/9  2018 - 2030 év 

7. A bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi 

nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott 

mértékig.  

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. 

8. A bányatelek felszíni határának 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. 

9. A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás 

megjelölt célját, amely horgásztó, jóváhagyja. 

10. A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes 

ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 

végett. 

11. Szakhatósági állásfoglalások, döntések: 

11.1. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5289-1/2015 számon 

szakhatósági állásfoglalásában feltételek szabása nélkül hozzájárult a bányatelek 

megállapításához. 

12. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli. 
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A Bányafelügyelet a határozatát fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja. A 

határozatot hirdetményi úton közli. A közlés napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik 

nap. 

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 

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 2015.08.14-én bányatelek megállapítási kérelmet (VEV/001/1820-1/2015. 

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 hiánypótlást írt elő a védőpillérek adatainak pontosítása tekintetében és  

Bányavállalkozót az eljárási költség előlegezésére hívta fel. A kérelem a hiánypótlás teljesítése 

után bányászati szempontból megfelelt. 

A Bányavállalkozó mellékelte a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály VAV/KTF1446-16/20154. számon a bányászati tevékenységre 

kiadott jogerős határozatát, amely megállapította, hogy a bányászati tevékenység megvalósítása 

során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

Erre tekintettel a Bányafelügyelet szakkérdés keretében vizsgálta a terv környezet és 

természetvédelmi szempontjait és megállapította, hogy a fenti határozaton túl egyéb 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 bányatelekről való kiszállítás a közlekedési útvonalak mellett 3 dB-nél 

kisebb zajterhelés változást okoz, ezért a szállítási tevékenység miatt hatásterületet nem kell 

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

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

A Bányafelügyelet megkeresésére az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal V/456-10/2015. 

számon nyilatkozott, mely szerint Nagygeresd község rendezési terve nincs ellentétben a terület 

bányászati célú hasznosításával, figyelemmel arra, hogy Nagygeresd község jelenleg még nem 

rendelkezik rendezési tervvel, illetve a rendezési terv későbbiekben kerül elfogadásra. 
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Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása 

nem volt. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy  

 a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt készletszámítási 

jelentéssel igazolt nyersanyagkészlettel rendelkezik;  

 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, és az utak 

védelmét biztosító védőpillérek 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, a védőpillérek esetén pv= 10 m (gázvezeték), 50 m (közút),   = 35
o,

  = 3
o
 

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

számítását. 

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

7. pont a Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés. A területen korábban eredeti helyén települt fedő 

meddőt a célkitermelőhely üzemelése során eltávolították, így fedő meddő letakarítással a 

kitermelés során nem kell számolni. 

8. pont Vhr. 12. § (2) és 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés. 

9. pont 26/A. § (3) és Vhr. 12. § (2) bekezdés g)-h) pont. 

10. pont Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés.  

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóság állásfoglalását a következőkkel 

indokolta: 

„A Disten Bányászati Kit. Nagygeresd I. tervezett bányatelken külszíni bányászati 

tevékenységet tervez. A bányászati tevékenység a Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály VAV/KTF/l 146-16/201 5. számon kiadott 

előzetes vizsgálatot elfogadó határozattal rendelkezik. 

A tervezett bányatelek (Nagygeresd 028/5, 028/9 hrsz.) 11,3 ha területű. 
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A tervezett tevékenység vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek 

minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők. 

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció 

érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat Figyelembe véve a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése 

alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) 

bekezdése zárja ki. 

A Vízügyi Hatóság szakhatósági hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. 

(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja, továbbá a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (2) 

bekezdése állapítja meg.” [11. pont] 

12. pont 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdés, 78/2015. Korm. 

rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pont. 

A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította. 

A Bányafelügyelet a határozatát a 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és annak 

1. melléklete 1. pontja alapján nyilvánította a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá, 

mert a kitermelt haszonanyagot az M86 gyorsforgalmi út építéséhez használják fel. A határozat 

hirdetményi közléséről a 2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján döntött. 

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, 2015. április 14. 

 

 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  
 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 
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8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2.,  8210 Veszprém, Pf.: 1098 

: (06-88) 576 630, : (06-88) 576 644 email: vbk@mbfh.hu 

 

Kapják:  

1. Disten Bányászati Kft.-t (1072 Budapest, Nyár utca 5. II/12., (tértivevénnyel + 

melléklet) 

2. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. 

3. Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (9651 Uraiújfalu Szentivánfa u. 46.) 

hirdetményi közlés céljából. 

4. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + melléklet) 

5. Irattár. +melléklet 

 


