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Ügyiratszám: 171-17/2014 Tárgy: Magyargencs III. - agyag 

bányatelek megállapítás 

Ügyintéző: Aradi László Hiv. szám:  

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:  

Telefon: 88/576-639   

Jogerőssé vált: 2015. november 5-én 

H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) Heninger Mihály egyéni vállalkozó (1014 

Budapest Uri u. 6. továbbiakban Bányavállalkozó) kérelmére a Magyargencs III. - agyag 

védnevű bányatelket 

m e g á l l a p í t j a ,  

a következők szerint.  

1. A bányatelek adatai: 

1.1. Védneve: Magyargencs III. - agyag 

1.2. Tervezett kitermelési módja: külfejtés 

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona 

1.3.1. Haszonanyaga: bentonit (kód: 1411),  

  bentonitos agyag (kód:1412) 

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, 

a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és 

fizetési kötelezettséggel tartozik. 

1.3.2. A Bányavállalkozó a 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:    Heninger Mihály egyéni vállalkozó 

2.2. Székhelye: xxxx 

 

3. A bányatelek adatai: 



2 / 7 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 2.,  8210 Veszprém, Pf.: 1098 

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

 

3.1. Földrajzi közigazgatási helye: Veszprém megye, Magyargencs 

község  

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Magyargencs 049/23., 049/24., 

049/28., 049/29., 049/31., 049/32., 049/33., 049/34., 049/3 5., 049/36., 049/37 

hrsz. 

3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV): 

 

töréspont Y (m) X (m) + Z (mBf.) 

1 517 553.43 229 679.05 125.5 

2 517023.85 230278.67 127.2 

3 517248.71 230477.26 127.0 

4 517 778.29 229 877.64 126.0 

 

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

Fedőlap magassága + 127,5 mBf  

Alaplap magassága: + 105,0 mBf  

3.5. Területe: 24,0 ha (0,24 km
2
) 

4. A bányatelek határ- és védőpillérei  

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= 30 

 

töréspont H (m) R (m) 

1 20,3 40,2 

2 22,1 43,3 

3 22,1 43,3 

4 21,4 42,1 

 

4.2. A Bányafelügyelet a Magyargencs 049/23., 049/24., 049/28., 049/29., 049/31. hrsz.-ú 

nyilvántartott régészeti lelőhely védelmére védőpillért jelöl ki a következők szerint: 

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

H: a védőpillér magassága a töréspontnál (m) 

 

A védőpillér „A” és „C” pontja illeszkedik a határpillérhez, „B” pontjánál a védősáv 

kiszélesedik. 

pV B = 115,7 m (védősáv) 

korrigált határszög= 30 
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töréspont H (m) R (m) 

3 22,1 43,3 

A 22,1 43,3 

B 21,3 152,6 

C 20,8 41,0 

4 21,4 42,1 

 

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 

Magyargencs 049/23 2015 - 2050 év 

Magyargencs 049/24 2021 - 2050 év 

Magyargencs 049/23-31 2050 év után 

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. További bányafelügyeleti előírások: 

8.1. 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. 

8.2. A bányatelektől észak-északnyugatra lévő ökológiai hálózat magterülete felé semmilyen 

szállítás, deponálás nem végezhető. 

8.3. A letermelt termőtalajt külön kell deponálni és az újrahasznosításig (bányató rézsű 

fedése) gyommentesen kell tartani. 

8.4. A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás 

megjelölt célját, amely bányató, vizes élőhely, jóváhagyja. 

8.5. A tájrendezési célként megadott bányató intenzív hasznosítása ( pl. horgászat, öntözés) 

nem engedélyezett. 

8.6. A tónál és környékén megjelenő védett állatok egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, 

engedély nélküli elpusztítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása tilos. 
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9. Szakhatósági állásfoglalás: 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala HHI/6779-1/2015. számú szakhatósági 

állásfoglalásában feltételek szabása nélkül hozzájárult a bányatelek megállapításához.  

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

ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 

végett. 

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

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 2014. január 29-én bányatelek megállapítási kérelmet (VBK171-1/2014. 

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.  

Magyargencs Község Önkormányzata által adott belföldi jogsegély alapján megállapította, hogy 

a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok Magyargencs Község hatályos Szabályozási 

Tervében nem megfelelő terület felhasználási övezeti besorolással vannak feltüntetve. Az 

Önkormányzat azt a tájékoztatást adta, hogy Bányavállalkozó kezdeményezésére az 

Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-i döntése alapján módosítja területrendezési 

tervét. 

A Bányafelügyelet Magyargencs Község Körjegyzője tájékoztatása alapján a közigazgatási 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) 

bekezdése alapján a bányatelek megállapításra indult eljárás felfüggesztése mellett döntött. 

Magyargencs község Önkormányzata 17-58/2015. iktatószámú 2015. szeptember 28-án érkezett 

levelében közölte, hogy 11/2015. (IX. 28.) rendeletével a tervezett bányatelek megállapítási 

eljárással érintett területtömbön belüli térrész övezeti besorolását „különleges bányaterület 

(Kkb) övezeti besorolásra módosította. 

A Bányafelügyelet az eljárás felfüggesztését megszüntette és az eljárást folytatta. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy  
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 a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt, VBK/1592-5/2013. 

számú határozattal elfogadott kutatási zárójelentés alapján készített, készletszámítási 

jelentés szerinti nyersanyagkészlettel rendelkezik;  

 a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket 

teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők. 

A Bányavállalkozó mellékelte a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség 961-1/1/2014.I. számú a tervezett bentonitbánya előzetes vizsgálati eljárását lezáró 

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

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

A szakhatóság a rendelkező részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta: 

HM Hatósági Hivatal:  

„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 11. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni 

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

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

nem volt. 

 

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 jelentésben meghatározott haszonanyag mennyiségére. 

2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont. 

3. Vhr. 12. § (2) ac) és ad) alpont. 

4.1. 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) 

pv= 5 m   = 33
o,

  = 3
o 
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4.2. Bt. 32. §, Vhr. 12. § (2) bekezdés c) pont és 19. § (1) bekezdés, a 12/2003. (III. 14.) GKM 

rendelet előírásainak figyelembe vételével, tekintettel arra, hogy a bányatelket érintő 

nyilvántartott régészeti lelőhely védőpillér kijelölésével megóvható; további örökségvédelmi 

előírásra nem volt szükség. 

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. Bt. 3. § (1), 23. § (3) bekezdés.  

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

8.2.-8.6. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: Tvt.) 6. § (2) bekezdés 

és a 7. § (2) bekezdés, tekintettel arra, hogy a terület adottságai - a magterület közelsége - miatt 

valószínűsíthető, hogy a természetes vagy természetközeli növényzet között védett növény- és 

állatfajok is előfordulnak. 

9. 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdés. 

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

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. 

A Bt. 43. § (9b) 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. november 4. 

 

 

 Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  
 
 
 

Dr. Káldi Zoltán 
bányakapitány 
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Kapják:  

1. Heninger Mihály egyéni vállalkozó xxxx (tértivevénnyel + melléklet) 

2. HM Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25  

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

4.  

 

Ingatlan tulajdonosok: 

5. Bakos Károly Zoltánné  xxxx 

6. Balogh Sándorné  xxxx 

7. Bauer Tibor Jácint  xxxx 

8. Czigány Ernőné  xxxx 

9. Csákvári Sándorné  xxxx 

10. Fekete Sándorné  xxxx 

11. Gasztonyi Beáta  xxxx 

12. Haraszti Mátyásné  xxxx 

13. Hegyi Józsefné  xxxx 

14. Imre Tibor   xxxx 

15. Jakab Tiborné   xxxx 

16. Karakai István  xxxx 

17. Karakai Zsolt   xxxx 

18. Kocsis Pálné   xxxx 

19. Kővágó Istvánné  xxxx 

20. Megyesi Imre   xxxx 

21. Nagy Albertné  xxxx 

22. Nagy Emilné   xxxx 

23. Nagy József   xxxx 

24. Nagy Józsefné  xxxx 

25. Nagy Pálné   xxxx 

26. Nagy Sándor   xxxx 

27. Nagy Zsolt   xxxx 

28. Németh Béláné  xxxx 

29. Németh rén Klára  xxxx 

30. Németh István  xxxx 

31. Németh Ottóné  xxxx 

32. Paksi Béla   xxxx 

33. Paksi Zoltán   xxxx 

34. Pethő László Lajos  xxxx 

35. Sass Lajos   xxxx 

36. Sebestyénné Nagy Csilla xxxx 

37. Szabó Gézáné   xxxx 

38. Szabó László   xxxx 

39. Tóth Józsefné   xxxx 

40. Varga Attiláné  xxxx 

41. Irattár 


