MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
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E-mail: gabor_eper@mbfh.hu
Tárgy: Porpác CVK-H-004/M86 nyilvántartási számú célkitermelőhely megszüntetése

Szombathely MK 86 Konzorcium
1135 Budapest
Szegedi út 35-37.

Jogerőssé vált: 2013. december 9-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Porpác 086, 088, 090/1
hrsz.-ú ingatlanokat érintő, CVK-H-004/M86 nyilvántartási számú célkitermelőhely
(továbbiakban: Célkitermelőhely) tájrendezését elfogadja és annak megszűnését az alábbiak
szerint megállapítja:
1. A Célkitermelőhely létesítésére és megszűntetésére vonatkozó, VBK/2682/8/2012.
számú határozattal jóváhagyott komplex műveleti tervben foglalt feladatok teljesítését
a Bányakapitányság befejezettnek tekinti.
2. A Célkitermelőhelyen kimutatott haszonanyag mennyisége xxxx m3 homok, ebből
kitermelésre és beépítésre került xxxx m3. A területen visszamaradt készlet nagysága
xxxx m3 homok.
3. A Bányakapitányság jelen határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik a
CVK-H-004/M86 számon nyilvántartott Célkitermelőhely bányafelügyeleti
nyilvántartásból történő törléséről.
Az határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál két példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet a fellebbezési iraton kell
leróni.
INDOKOLÁS
A Szombathely MK 86 Konzorciumot képviselő KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út
44.; továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Gép-Ferro Kft. (1172 Budapest, Cinkotai
út 32. A ép. fsz.) a Célkitermelőhely tájrendezési munkáinak befejezését jelentette a
Bányakapitányságon.
A bejelentés követően megküldte a kialakított végállapotot ismertető dokumentációt, mely
végállapot térképet és szelvényeket, készlet kimutatást, az újrahasznosítási célnak megfelelő

: (06-88) 576 630
: (06-88) 576 644

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
: 8210 Veszprém, Pf.: 1098
e-mail: vbk@mbfh.hu

VBK/3005-6/2013.

változási vázrajzot is tartalmazta. A Bányakapitányság az elvégzett tájrendezést helyszíni
ellenőrzés alapján ellenőrizte, melynek megállapításait a VBK/2812-2/2013 számú
jegyzőkönyvben rögzítette.
A helyszíni ellenőrzés és a kialakult végállapotról megküldött térkép és az ahhoz csatolt
szelvények alapján a Bányakapitányság megállapította, hogy
- a Célkitermelőhelyen a nyersanyag kitermelés befejeződött, a terület rendezett kialakítása
tájba illő, biztonságellenes állapot nem maradt vissza;
- a kialakított rézsűk dőlésszöge, a tárendezett területek lejtésviszonyai a komplex műveleti
tervnek megfelelően kerültek kialakításra;
- a deponált meddő és humusz visszaterítésre került;
- a 088 hrsz.-ú út nyomvonalát a tervezettnél magasabb szinten, két végénél a tervezettnél
kisebb szögű (3-4o) lejtéssel állították vissza – a földút végleges kialakítása és
forgalombahelyezése kapcsán a közlekedési hatóság által kiadott KA/3239-11/2010 számú
engedélyben foglaltak az irányadók;
- a kialakított terepfelszín, a komplex műveleti tervben is tervezett erdősávok telepítésével és
azoknak a megküldött változási vázrajz szerinti megvalósításával, az eredeti művelési ág
(gyep) visszaállítására alkalmas.
A Bányakapitányság a Célkitermelőhely megszűntetésére indított eljárásban érintett
ügyfeleket a 2004 évi CXL. tv. (Ket.) 29.§ (3) és (5) bekezdése szerint értesítette. Az ügyfelek
az eljárás során az alábbi nyilatkozatokat tették:
Süle Lajos:
„Alulírott nyilatkozom, hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi
Bányakapitányság VBK végzésében foglaltakkal kapcsolatosan, a porpáci célkitermelőhely
törlésével kapcsolatosan észrevételt nem kívánok tenni.
A kitermelési mennyiség miatt megváltozott körülmények miatt a 2013. november 15-i
helyszíni bejáráson a talajvédelmi hatóság képviselőjével is egyeztetve az alábbi módosítással
tervezett a terület visszahagyása:
- A 086. hrsz. ingatlan szegélyénél mindenütt körben 15 m-es sávban erdőtelepítés lesz.
- Ugyanez valósul meg a 090/1. hrsz. ingatlan 3. és 13. sarokpontokkal jelzett részétől
délkeleti irányban végig a 12. sarokpontig, majd a 11. sarokpont felé fordulva. A
földnyelven az erdőtelepítés szélessége: 40 m, a 11-12. határszakasz mentén 24 m.
A két ingatlanon 2,7 ha nagyságú erdőt tervezek, a maradék területen gyep művelést kívánok
kezdeni, majd néhány év múlva a szántó művelés visszaállítása szerepel az elképzeléseimben.
Az erdőtelepítés körülményeit külön erdőtelepítési tervben kell meghatározni, és az erdészeti
hatósággal engedélyeztetni.
Nyilatkozom, hogy a porpáci célkitermelőhely törlését jóváhagyó VBK határozata ellen
fellebbezést nem nyújtok be, a fellebbezés jogáról lemondok.”
Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága:
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (8200 Veszprém,
Budapest u. 2.) 2013. november 4-én Igazgatóságunkra érkezett megkeresésére a Vas Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)
a 2013. november 15-én megtartott helyszíni szemle, valamint a Márk 96 Kft. által 2013.
november 25-én elektronikus levélben megküldött „Porpáci célkitermelőhely – CVK-H0047/M86 nyilvántartású célkitermelőhely bezárási munkáinak befejezése. Bejelentés. 2.” és
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változási vázrajz alapján az alábbi ügyféli nyilatkozatot teszi a Porpác, CVK-H-004/M86
számú célkitermelőhely tájrendezésének tárgyában:
A Márk 96 Kft. által megküldött fenti dokumentációk alapján a CVK-H-004/M86 számú
célkiter-melőhely tájrendezése talajvédelmi szempontból elfogadható.”
Porpác Község Önkormányzata:
„A Porpác 086, 088, 090/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő célkitermelőhely megszűntetésére
irányuló eljáráshoz - mint a 088 hrsz,.ú út tulajdonosa – az alábbi kikötéssel hozzájárulok.
A 088 hrsz-ú út forgalomba helyezési engedélyét - KA/3239-11/2010 iktatószám alatt kiadott
földútként történő átépítés – a tájrendezés elvégzésére kiadott határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül meg kell kérni.”
Az érintett ügyfelek közül Süle Lajos, Porpác Község Önkormányzat, Gép-Ferro Kft. a
fellebbezési jogukról lemondó nyilatkozatot is tettek.
Porpác Község Önkormányzatának nyilatkozata kapcsán a Bányakapitányság megállapítja,
hogy a 088 hrsz.-ú földút nyomvonalának kialakítása az eredeti rendeltetésnek megfelelő
hasznosításra alkalmas, az út forgalomba helyezésével kapcsolatosan a KA/3239-11/2010
számú létesítési engedélyben foglaltak az irányadók. Az engedélyes az ingatlan kialakítására
vonatkozóan a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv.) 17/D.§ (4) bekezdés szerinti kötelezettségét
teljesítette.
A Bányakapitányság a Célkitermelőhelyen kialakított tájrendezési végállapotról beterjesztett
dokumentáció és az Aptv. 17/D. § (4) bekezdése alapján a Célkitermelőhely tájrendezését
elfogadta, és a Célkitermelőhelyet megszüntette, mert
- az Engedélyes az érintett területet jóváhagyott komplex műveleti tervben foglaltaknak
megfelelően helyreállította;
- az érintet ingatlanok kialakítása az eredeti rendeltetésüknek megfelelő hasznosításra
alkalmas.
A jogorvoslat lehetősége a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén
alapul. A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.
A Bányakapitányság a határozatát a 2003. évi CXXVIII. Tv 17/B.§. (1) bekezdésében és a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében
hozta, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. számú
melléklete állapítja meg.
Veszprém, 2013. november 27.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják (tértivevénnyel):
1. Címzett, KÖZGÉP Zrt. 1239 Budapest, Haraszti út 44. címen
2. Gép-Ferro Kft., 1172 Budapest, Cinkotai út 32. A ép. fsz.
3. Süle Lajos, xxxx
4. Porpác Község Önkormányzata, 9612 Porpác, Kossuth Lajos u. 1.
5. Vas Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Tanakajd
6. Irattár.
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