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Ügyiratszám: VE-V/001/1629-11/2017. 

 

Tárgy:  Az Amateraszu Kft. 

(1152 Budapest, Kinizsi u. 

13.) kérelmére Hajmáskér 

II. – kavics bányatelek 

megállapítás 

Ügyintéző: Aradi László Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:  

Telefon: 88/576-639   
                                                                                                                           J.e.: 2017. 10.07. 

H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) az Amateraszu Kft. 

(1152 Budapest, Kinizsi u. 13., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Hajmáskér II. – 

kavics védnevű bányateleket 

m e g á l l a p í t j a  

a következők szerint.  

1. A bányatelek adatai: 

1.1. Védneve:                                 Hajmáskér II. – kavics  

1.2. Tervezett kitermelési módja:                külfejtés  

 1.3. Ásványi nyersanyag vagyona 

1.3.1. Haszonanyaga:  

      kavics (kód 1460), 

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, 

a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási 

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. A 

meddőanyagot kizárólagosan tájrendezésre lehet felhasználni. Más felhasználás 

vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi 

terv alapján végezhető. 

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 
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2.1. Neve:  Amateraszu Kft.  

2.2. Székhelye:  1152 Budapest, Kinizsi u. 13. 

3.  A bányatelek adatai: 

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Veszprém megye, Hajmáskér  

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma:  

Hajmáskér 060/3, 060/4, 060/5, 060/6, 060/17.  

 

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): 

 

Töréspont 

sorszáma 

Y (m)  X (m) Z (mBf) 

1. 571 310,02 200 066,97 171,8 

2. 571 396,41 200 099,95 169,5 

3. 571 571,57 200 182,77 167,5 

4. 571 627,35 200 210,64 167,5 

5. 571 592,13 200 178,88 167,6 

6. 571 552,60 200 116,08 167,9 

7. 571 355,40 199 979,81 170,4 

 

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

 

Fedőlap magassága:       +  171,80 mBf 

                                         Alaplap magassága:       +  158,00 mBf 

 

3.5. Területe: 19 737 m2 (1,9737 ha) 

 

4. A bányatelek határ- és védőpillérei  

4.1. A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalához határpillért jelöl 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= 35 

 

Töréspont 

sorszáma 
H  R  

1. 13,8 24,6 

2. 11,5 21,4 

3. 9,5 18,6 

4. 9,5 18,6 
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5. 9,5 18,6 

6. 9,9 19,2 

7. 12,4 22,7 

 

4.2. A Bányafelügyelet a bányatelek területén lévő védendő középfeszültségű 

villamos távvezeték (a bányatelek 1.-5. számú töréspontjai között) védelmére védőpillért 

jelöl ki, a feküszintre méretezve a következők szerint: 

 

R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége (m) 

H: a védőpillér magassága ( feküszint mélysége) (m) 

pvvezeték = 5 m (védősáv)  

korrigált határszög= 35 

 

 

Segédpontok 

sorszáma 
Z (mBf) H R 

I. 171,8 13,8 27,4 

II. 171,0 13,0 23,6 

III. 169,0 11,0 20,7 

IV. 167,9 9,9 19,1 

V. 167,5 9,5 18,6 

VI. 168,04 10,0 19,3 

  

 

 

5. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése: 

A külfejtés fő bányaveszélyek szerint nem minősített. 

 

6. A tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját, 

amely rekreációs tó, 350-os rézsűkkel, a Bányafelügyelet jóváhagyja. 

 

7. A Bányafelügyelet az ingatlanok igénybevételi ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Igénybevétel éve Ingatlan hrsz. 

2017. év Hajmáskér 060/3,  

2018. év Hajmáskér 060/4, 060/5, 060/6,  
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8. Szakhatósági előírás: 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1711/8146-1/2017. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a következőkben rendelkezett: 

„ A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém Megyeház tér 

1.) VEV/001/1629-8/2017 hivatkozási számon megküldött szakhatósági megkeresésére, az 

Amateraszu Kft.  (1152 Budapest, Kinizsi u. 13.) által kérelmezett “Hajmáskér II - kavics” 

védnevű bányatelek megállapítása tárgyában az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom: 

A bányatelek megállapításához 

HOZZÁJÁRULOK. 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

9. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli. 

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

ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 

végett. 

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

Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.  

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

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

vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. . A díj fizetésének 

megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízást 

igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal 

(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés 

jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A0230) is szükséges feltüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó 2017. augusztus 17-én bányatelek megállapítási kérelmet nyújtott be a 

Hajmáskér II. - kavics védnevű bányatelek vonatkozásában. 

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.  

A Bányafelügyelet az eljárás megindításáról értesítette az ügyben érintett ügyfeleket és a Bt. 

43/A. § (1a) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzatot.  

A Veszprém Megyei Önkormányzat nyilatkozott, hogy a tervezett bányatelek megállapítása nem 

ellentétes a Megyei Területrendezési Tervben foglaltakkal. A bányatelek megállapítása kapcsán 

érintett további ügyfelek az eljárás során kérelmet nem terjesztettek elő, nyilatkozatot nem 

tettek. 
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A Bányafelügyelet belföldi jogsegély keretében megkereste a Hajmáskéri Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjét, hogy a tervezett bányatelek módosítással érintett ingatlanok tekintetében 

nyilatkozzon azok Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti területfelhasználási egységéről, 

illetve arról, hogy az érintett ingatlanok esetében a HÉSZ lehetővé teszi-e a bányatelek 

megállapítását.  

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 175-7/2017. számú levelében tájékoztatta 

a Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek megállapítással kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, a 

bányatelek megállapítása a településrendezési eszközökkel összhangban van.  

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a Hajmáskér II. - kavics védnevű bányatelket 

megállapította, mivel 

• a bányatelek készletszámításban kimutatott nyersanyagkészlettel rendelkezik;  

• a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket 

teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők; 

• a tervezett bányatelek megállapítása a települési és megyei területrendezési eszközökkel 

összhangban van; 

• a Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésre vonatkozó, az illetékes 

környezetvédelmi hatóság VE-09Z/00003-4/2017. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozatával, mely a bányászati tevékenység megkezdésének feltételéül a 

településrendezési eszközzel való összhang megteremtését szabta. Bányavállalkozó ezt a 

feltételt teljesítette, így a bányászati jog alapítása jóváhagyható;  

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

tartozása, bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt. 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály szakhatósági állásfoglalásában tett 

rendelkezést a következőkben indokolta: 

„ A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém Megyeház tér 

1.) VEV/001/1629-8/2017 hivatkozási számon megkeresést küldött a “Hajmáskér II - 

kavics” védnevű bányatelek megállapítása tárgyában. A megkeresésben foglaltakat 

megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a 

katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és 

szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) 

d), 36. § (1) a), e)-e), 80. § 8. pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról 

szóló 161/2017, (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1 táblázat 4. pontja, a szakhatósági 

állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) 

bekezdése tartalmazza.” 

 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 
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1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés és Vhr. 12. § (2) bekezdés, figyelemmel Kappel Gizella 

földtani szakértő (FSZ-7/2010.) ásványi nyersanyag készletszámításában meghatározott 

haszonanyagok mennyiségére. 

2. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont. 

3. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont 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 bányatelek határvonalhoz határpillér, 20 kV-os távvezeték védelmét 

biztosító védőpillér méretét az alábbi képlet szerint határozta meg: 

)(   ctgHpR V ,  

ahol: 

  a határszög dőlése (fok) 

  a határszög korrekciója (fok) 

              = 38o,   = 3o 

pV a védősáv szélessége (m) 

pv = 5 m (védősáv)  

pvvezeték = 5 m (védősáv) A 2/2013.(I.22.) NGM rendelet 6.§. (1) bekezdése alapján az 1 kV 

felett 35 kV névleges feszültségszintig (ez a tartomány a középfeszültség) a biztonsági övezet 5 

méter.  

A Veszprémi-Séd patak védelmére külön védőpillért nem jelölt ki a Bányafelügyelet, mivel a 

határpillér és a villamos távvezetékre kijelölt védőpillér megfelelő védelmet nyújt a patakra is a 

bányászati hatásokkal szemben. 

A Bányafelügyelet a 060/17 hrsz.-ú árokra szintén nem jelölt ki védőpillért, mivel az árok nem 

lát el vízgyűjtési, szikkasztási, vízelvezetési funkciót. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2013. május 9.-i Hatósági Bizonyítványában 

kijelentette, hogy az ároknak nincs vízgazdálkodási funkciója és a visszaállítása szükségtelen. 

 

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

6. Vhr. 12. § (2) bekezdés g) pont.  

7. Bt. 26. (3) és Vhr. 12.§ (2) bekezdés f) pont. 

8. 161/2017, (VI. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet 3.1 táblázat 4. pontja. 

9. A Bányafelügyelet az egyéb eljárási költség nagyságáról és viseléséről a környezetvédelmi és 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-a és 1. melléklete 6.2. pontja,és a 2004. évi 

CXL. törvény 157. § (1) bekezdése alapján döntött. 

10. Vhr. 12. § (3) bekezdés  

A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj 

rendezett. 
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A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. § 

(1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.) 

NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg. 

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 161/2017. (IV.28.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017. 

(IV.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Veszprém, 2017. szeptember       19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapják (tértivevénnyel) 

 

1. Amateraszu Kft.  1152 Budapest, Kinizsi u. 13. (tértivevénnyel + melléklet) 

2. Lőrincz Mónika  xxxx 

3. Hajmáskér Község Önkormányzata, 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31. 

4. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt.  9027 Győr, Kandó K. u 11-13. 

Elektronikusan: 

5. Veszprém Megyei Önkormányzat, 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. 

6. MBFSz BRFO (jogerősre emelkedés után + melléklet) 

7. Irattár 

 
 
 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  
 
 

                                      Kertész László 
osztályvezető 

  


