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jóváhagyása a „Pölöske II. – tőzeg, 

lápimész” védnevű bányatelken működő 

bányára 

Jogerőssé vált: 2017. január 18-án 

H A T Á R O Z A T 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Pölöske II. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelken 

működő bánya bányabezárási Műszaki Üzemi Tervét a BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. (8769 Pötréte, 

Kossuth u. 149.), mint bányavállalkozó számára 2017. május 30-ig tartó érvényességi idővel, az alábbi 

feltételekkel 

jóváhagyja. 

1. A tájrendezés, bányabezárás „Pölöske II. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelekkel fedett Zala 

megye, Pölöske község külterület 0115/1 és 0115/2 hrsz-ú területeket érinti.  

2. A tájrendezés célja: láptó, vizes élőhelyek, nádasok, láperdő kialakítása. A végrézsűk 

dőlésszöge legfeljebb 30
0
 lehet. 

3. A terv szerinti bányabezárást, tájrendezést 2017. május 30-ig el kell végezni. A tájrendezés 

befejezését a bányavállalkozó 30 napon belül köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A 

bejelentéshez megvalósulási dokumentációt kell csatolni, amely tartalmazza a visszamaradó 

ásványvagyon kimutatást.   

4. A tájrendezési feladatok elvégzéséhez szükséges nyersanyag a bányatelek területén 

rendelkezésre áll, a tájrendezés végrehajtására máshonnan anyagot felhasználni tilos. 

5. A bányabezárás, tájrendezés során ásványi nyersanyag nem szállítható el, nem értékesíthető a 

bányatelek területéről, valamennyi jövesztett anyag csak a tájrendezésre használható fel. 

6. A bányajáradék önbevallást a bányabezárás, tájrendezés befejezését követő bányafelügyeleti 

jóváhagyásig az előírt negyedéves gyakorisággal kell teljesítenie a Bányavállalkozónak (ún. 

nullás bevallást is).  

7. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a művelési technológiára, a közlekedés 

rendjére, az alkalmazott gépek kezelésére vonatkozó üzemi utasítások a rendelkezésre álljanak 

és azokból az érintett munkavállalókat kioktassák. 

8. A Bányavállalkozó egyes bányászati tevékenységek elvégzésére más személyt (a továbbiakban 

együtt: vállalkozó) vehet igénybe. A tevékenység végzésére az a vállalkozó jogosult, aki (amely) 

az előírt szakmai képesítéssel, gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel rendelkezik, 
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vagy e követelményeknek megfelelő személyeket alkalmaz. A vállalkozó alvállalkozót a 

Bányavállalkozó hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység 

végzése tekintetében eleget tesz a vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó (alvállalkozó) 

igénybevételét, az igénybevétel megkezdését megelőzően legalább 15 nappal a 

Bányavállalkozó köteles a Bányafelügyeletnek bejelenteni. A vállalkozó (alvállalkozó) 

közreműködése nem érinti a megbízó Bányavállalkozónak a Bányatörvény hatálya alá tarozó 

tevékenységért fennálló felelősségét. 

9. Az előző pont alatti bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a bányavállalkozó, illetve működési engedélyes megnevezését, székhelyét; 

 a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését (leírását); 

 a tevékenység helyét; 

 az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét: 

 a vállalkozó 8. pont szerinti alkalmasságának igazolását. 

10. A bányában alkalmazott új munkavállalók (beleértve az alvállalkozó által a bányában 

foglalkoztatni tervezett munkavállalókat is) részére a munkába állításuk előtt megtartandó 

oktatás módját, időtartamát, ezen belül az elméleti és a gyakorlati oktatás arányát, az oktatás 

szervezeti körülményeit, valamint a beszámoltatás rendjét a biztonsági és egészségügyi 

dokumentumban meg kell határozni. A munkavállalókat a rájuk vonatkozó munkavédelmi, 

műszaki-biztonsági és alapvető elsősegély-nyújtási követelmények elsajátításáig a bányában 

önállóan foglalkoztatni nem lehet. 

11. A bányában esetlegesen bekövetkező súlyos üzemzavarok és súlyos munkabalesetek 

bejelentése, illetve kivizsgálása során a vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni. 

12. A Bányavállalkozó köteles gondoskodni a bányabezárás-, tájrendezés időszakában is a 

bányában elvégzett ellenőrzések bányabiztonsági szabályzatban előírtak szerinti 

dokumentálásáról. 

13. A külszíni bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a biztonsági szabályzatokban 

(KBBSZ, Általános Bányabiztonsági Szabályzat, bányatérképek méretarányára és tartalmára 

vonatkozó Biztonsági Szabályzat, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági 

Szabályzat) foglalt előírásokat. 

14. A Környezet és természetvédelmi szakkérdések tekintetében a műszaki üzemi terv külön 

feltételek előírása nélkül jóváhagyható. 

15. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/6726-1/2016. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg: 

A bányató fenntartásának, hasznosításának engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlanok 

(Pölöske 0115/1, 0115/2 a, 0115/2 b hrsz) tulajdonosainak – a bányabezárással összefüggő 

tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – 

a Vízügyi Hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kell kérnie. 

16. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály a 1660/110/9009-1/2016/hho nyt. számú 

szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül adta meg. 

17. A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a bányabezárási műszaki üzemi terv 

jóváhagyásához az 522-2/2016 ikt. számú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg. 

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy a határozat végrehajtását csak a jogerőre emelkedést 

és végrehajthatóvá válást követően, az erre vonatkozó tájékoztatás és a záradékolt tervdokumentáció 

megküldését követően lehet megkezdeni. 
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A Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt 

más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. 

A Bányafelügyelet felhívja a Bányavállalkozó figyelmét, hogy a jelen határozatban elrendeltek 

teljesítésének elmaradása esetén, ha az a Bányavállalkozónak felróható, eljárási bírságot szabhat ki, 

amelynek legmagasabb összege 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forintig terjedhet. Amennyiben a 

Bányavállalkozó a Bányafelügyelet figyelemfelhívása ellenére továbbra is a Műszaki Üzemi Tervben 

foglaltaktól eltérően folytatja bányászati tevékenységét, a Bányafelügyelet az így szabálytalannak 

minősített bányászati tevékenység folytatását felfüggesztheti, illetve a Bányavállalkozót 10.000.000.- Ft-

ig terjedő bányászati bírsággal sújthatja. 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 A bányafelügyelet határozata ellen benyújtott fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 20.000.- Ft.  

A jogorvoslati eljárás díját az elsőfokú eljárási díj megfizetésére vonatkozó szabályok szerint kell 

megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 számú számlájára, 

illetőleg postai átutalási utalványon, amelyen fel kell tüntetni az eljárás jogcímét, illetve A0350 

kódszámát. 

I N D O K O L Á S 

A BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft. mint bányavállalkozó 2016. november 28-án benyújtotta a tárgyi 

bányára vonatkozó bányabezárási üzemi tervet. 

A Bányafelügyelet a kérelem, a mellékelt „„Pölöske II. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelek 

bányabezárási (megszüntetési) műszaki üzemi terve” című dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció) 

és a rendelkezésre álló adatok felülvizsgálatát követően, 8 napos határidő tűzésével, az alábbi 

hiánypótlásra kötelezte a Bányavállalkozót. 

A Bányavállalkozónak meg kellett fizetni a bányafelügyeleti eljárás, a vízügyi szakhatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díját, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálatának a díját.  

A Bányavállalkozó a befizetéseket előírt határidőre teljesítette. 

A Bányafelügyelet a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció, a társhatóságok nyilatkozatai 

és a saját nyilvántartásának felülvizsgálatakor az alábbiakat állapította meg: 

- A tájrendezési előterv szerinti újrahasznosítási cél: láptó, vizes élőhelyek, nádasok, láperdő 

kialakítása. 

- A bányatelek területén épület, műtárgy nem található. 

- A Bányavállalkozó rendelkezik az őt terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetét képező 

biztosítékkal. Az xxxx Ft összegű biztosítékra vonatkozóan, a 162014-002-8BF/1 garanciaszámú, a 

Mecsek Takarék Szövetkezet által kiállított garantőri nyilatkozat szerint a bankgarancia végső 

lejárata: 2017.09.17. 

- A jóváhagyásra beterjesztett bányabezárási, tájrendezési műszaki üzemi terv a 203/1998. (XII.19.) 

Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (3) bekezdés szerint került összeállításra, szabályzati, 

szabványi előírásokkal ellentétes intézkedéseket nem tartalmaz. 

A határozat 1.,2. pontja szerintieket a Vhr. 22. § (1) bekezdésben leírtak miatt tartotta szükségesnek 

rögzíteni a Bányafelügyelet.  

A határozat 3. pontjában előírtakat a terv szerinti ütemezést figyelembe véve, a Vhr. 15. §, 22. § (4) 

bekezdésben leírtakra hivatkozással rendelte el a Bányafelügyelet.  
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A 4. és 5. pontban leírtakat műszaki üzemi tervdokumentációban leírtak alapján határozta meg a 

Bányafelügyelet. 

A 6. pontban a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény (továbbiakban: Bt.) 20. §-a alapján 

rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A határozat 7. pontjában leírtakat a Vhr. 16. § (1), (2) bekezdésekben leírtakra hivatkozással rendelte el 

a Bányafelügyelet.  

A 8. és 9. pontjaiban a Vhr. 21. § (5), (5b) és (7) bekezdése1 alapján, 

a 10. pontjában a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) 

NFM rendelet (a továbbiakban: KBBSZ) 5.2., 5.2.1. és 5.2.2. pontjai alapján, 

a 11. pontjában a 9/2013. (III.22.) NFM rendelet  

a 12. és 13. pontjában a Bt. 27. § (2) bekezdése, illetve a Vhr. 16. § (1) bekezdése 

alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A 14. pontban rögzített, környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában adott 

szakvéleményt az alábbiakkal indokolta a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály: 

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály hivatkozott számú levelével megkereste Főosztályomat a „Pölöske II. – tőzeg, lápimész” 

védnevű bányatelken üzemelő bánya bányabezárási műszaki üzemi tervének jóváhagyására irányuló 

eljárásában a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata céljából. 

A „Pölöske II. – tőzeg, lápimész” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység vonatkozásában 

a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 5660/14/2004. számú határozatával 

környezetvédelmi működési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2016. szeptember 07-én lejárt. 

A tőzegbánya területén a rekultiváció a kitermeléssel párhuzamosan, a hatályos műszaki tervnek 

megfelelően került elvégzésre. A kialakult tó körül a növényzet spontán rehabilitációja megindult, a 

bányabezárás után tájrendezésre már nem kerül sor. 

Megállapítottam, hogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló 275/2004. (X:8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) és az érintett földrészletek közül a 

jegyzékéről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján tárgyi ingatlanok részei a Szévíz-Principális 

mente (HUBF20045) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek. A Rendelet 4. § (1) bekezdése 

szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1.-3. 

számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok 

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a 

bányászati tevékenységgel létrehozott felszíni tájseb táj jellegének megfelelő rendezése megtörtént, a 

bányabezárás a tájvédelem érdekeit nem sérti. A mellékelt bányabezárási dokumentáció alapján 

megállapítottam, hogy a bánya felhagyása a Natura 2000 területre negatív hatást nem gyakorol, 

tényleges beavatkozásokkal nem jár, a fenti jogszabályokkal nem ellentétes. 

A bányabezárási műszaki üzemi terv alapján a bányászati tevékenység során havária esemény nem 

fordult elő, bányakár nem keletkezett. Tekintettel arra, hogy a bányabezárás során további rekultivációs 

munkálatok elvégzése nem tervezett, ezért légszennyező anyag keletkezésével, illetve zajterheléssel a 

továbbiakban nem kell számolni. 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy hulladékkezelő létesítmény létesítése nem 

szükséges, továbbá hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok nem merülnek fel. A 

bányaüzem bezárása során hulladék keletkezésével nem kell számolni. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 

költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015 (III.31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 6.2. pontja 

szerinti 28.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél lerótta. 
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Állásfoglalásomat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XI.20.) Korm. rendelet 3. 

B mellékletének 6. pontja alapján adtam ki.” 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 15. pontban rögzített, 36800/6726-1/2016. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Pécsi Bányakapitányság PBK/2746-4/2016. számú – 2016. november 30-án érkezett – 

megkeresésével a Pölöske II. bányatelek bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásában a 

Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadás iránt kereste meg. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 4/A. § (3) 

bekezdése szerinti 3. sz. melléklet 7. pontja alapján az engedélyezési eljárásban a vízügyi szakhatósági 

hatáskörben vizsgálandó szakkérdés, hogy a tevékenység során biztosíthatók-e a felszíni és felszín 

alatti vizek védelme, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, továbbá biztosítható-e a vízbázis-védelem 

jogszabályban foglalt követelményeinek teljesülése. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, tervszám nélküli dokumentáció átvizsgálása 

során megállapítottam, hogy a bányászati területen láptavak, horgásztavak, vizes élőhelyek alakultak ki, 

s a területen további tájrendezés nem tervezett. 

A tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelme, hasznosítási lehetőségeinek 

megőrzése biztosított, a terület vízbázis védőterületet nem érint. 

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. Előírásomat a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről 

szóló 239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, a 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a 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. § (3) bekezdése állapítja meg.”  

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 16. pontban rögzített, 1660/110/9009-1/2016/hho nyt. 

számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása: 

„A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály PBK/2746-4/2016 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Pölöske II. – tőzeg, 

lápimész” védnevű bányatelken működő bányaüzem bányabezárási műszaki üzemi terve 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), c)-e), 80. § 

g) pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat 

kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője rendelkező rész 17. pontjában rögzített, 522-

2/2016 ikt. számú szakhatósági hozzájárulásának indokolása: 
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„A BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft.  (8769 Pötréte, Kossuth u. 149.) kérelmére indult a „Pölöske II.-tőzeg, 

lápimész” védnevű bányatelken működő bányaüzem bányabezárási műszaki üzemi tervének eljáráshoz 

megkereste hatóságomat a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya, hogy a bányabezárási műszaki üzemi terv 

jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulás megadása céljából, melyhez csatolta a tervdokumentációt. 

 

 

Megállapítottam, hogy a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása helyi önkormányzati 

rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint megfelel ezért a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 21. § (1) b), 33. § (8), 44. §-a, 71. § (1), 72. § (1), (2) alapján, valamint a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006(XII.20.) Korm. rendelet 3. A. Melléklet 8. pontja, valamint Pölöske 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pölöske Község Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

tervéről szóló 1/2006(I.25.) önkormányzati rendelet figyelembevételével hoztam.” 

A Bányafelügyelet a Ket. 140. § (1) d) pont alapján, a kötelezettség teljesítés biztosítása érdekében 

tartotta szükségesnek a kiszabható eljárási bírság lehetőségére történő figyelemfelhívást, a határozat 

rendelkező részében. A bírság mértékét a hivatkozott törvény 61. § (2) bekezdése rögzíti. 

A bányászati bírság mértékére való figyelemfelhívást a Bányafelügyelet a Bt. 41. § (2) és (3) bekezdése 

alapján tette meg. 

Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerint 

állapította meg a Bányafelügyelet. 

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján biztosította 

a Bányafelügyelet.  

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 36. § (2) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, 2016. december 20. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

    

 Kormos Károly 

 bányakapitány 

 

A határozatot kapják: 

1. BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft., 8769 Pötréte, Kossuth u. 149.  

2. Bedő Ferencné, xxxx 

3. Bedő Adrienne, xxxx      

4. Bányafelügyelet irattára 

 

A határozatot e-úton kapják: 

5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 1555 Budapest, Pf.: 70. e-mail: 

hatosagihivatal@hm.gov.hu 

6. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. e-mail: 

vas.mki@katved.gov.hu 

mailto:hatosagihivatal@hm.gov.hu
mailto:vas.mki@katved.gov.hu
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7. Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 8936 Zalaszentmihály, Jókai M. u. 3.  e-

mail: igazgatas@zelkanet.hu 

8. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 9700 Szombathely, 

Vörösmarty u. 2. (email: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) 

Jogerőre emelkedést követően tájékoztatást és záradékolt tervdokumentációt kap: 

1. BIOLAND Tőzegfeldolgozó Kft., 8769 Pötréte, Kossuth u. 149. 

2. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal email: hivatal@mbfh.hu 

3. Bányafelügyelet irattára 

 

mailto:igazgatas@zelkanet.hu
mailto:nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

