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Egyházaskesző V. - agyag
bányatelek megállapítás

Jogerőssé vált: 2015. december 1-én
H A T Á R O Z A T
A Veszprémi Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a TRIBERG General Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32. ad sz.:11286965-2-08., továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére az Egyházaskesző V. - 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:

Egyházaskesző V. - agyag

1.2.

Tervezett kitermelési módja:

külfejtés

1.3.

Ásványi nyersanyag vagyona

1.3.1.

Haszonanyaga:

bentonitos agyag (kód:1412)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi,
a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási és
fizetési kötelezettséggel tartozik.

2.

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.

1.3.3.

Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a
pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag Bányavállalkozó részére csatolt
önálló melléklet tartalmazza.

A bányatelek jogosítottjának adatai
2.1. Neve:

TRIBERG General Kft.

2.2. Székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.
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3.

A bányatelek adatai:
3.1. Földrajzi közigazgatási helye:

Veszprém megye, Egyházaskesző
község
3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Egyházaskesző 0150/3-9. hrsz.
3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):
töréspont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Y (m)
519 533,88
519758,08
519859,17
520071,41
520 130,54
520 126,60
520000,68
519931,16
519583,31

X (m)
232 556,36
232553,17
232528,64
232546,96
232 546,70
232 367,33
232 183,04
232141,07
232 182,74

+ Z (mBf.)
120,0
119,3
119,7
119,8
119,8
120,4
121,8
122,1
121,1

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:
Fedőlap magassága
Alaplap magassága:

+ 125,0 mBf
+ 60,0 mBf

3.5. Területe:
4.

20,3232 ha (203 231,62 m2)

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= 45
töréspont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

H (m)
60,0
59,3
59,7
59,8
59,8
60,4
61,8
62,1
61,1

R (m)
65,0
64,3
64,7
64,8
64,8
65,4
66,8
67,1
66,1
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4.2. A Bányafelügyelet a Egyházaskesző 0150/3-7. hrsz.-ú ingatlanokon keresztül menő
20kV-os távvezeték védelmére védőpillért jelöl ki, a feküszintre méretezve a
következők szerint:
A védőpillér I. – V. pontjai a távvezeték bányatelekben lévő oszlopokat jelölik.
R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége (m)
H: a védőpillér magassága ( feküszint mélysége) az oszlopnál(m)
pv = 10 m (védősáv)
korrigált határszög= 45
töréspont
I.
II.
III.
IV.
V.
5.

+ Z (mBf.)
121,2
120,6
120,2
119,9
119,7

H (m)
10,0
24,0
30,0
34,5
40,0

R (m)
20,0
34,0
40,0
44,5
50,0

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
Egyházaskesző 0150/9
Egyházaskesző 0150/6-8
Egyházaskesző 0150/3-6

7.

Igénybevétel várható ideje a
kitermelés megkezdésétől számítva
2015 - 2035 év
2035 - 2050 év
2050 év után

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 bányahatósági 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 Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az
újrahasznosítás megjelölt célját, amely bányagödör (erdő művelési ág visszaállítására
alkalmas állapotban), jóváhagyja.
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8.3.

Előírás a porszennyezés megakadályozása céljából:

8.3.1. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni
kell, száraz időszakban a depónia területet és a szállítási útvonalat a porképződés
megakadályozása érdekében nedvesíteni (locsolni) szükséges.
8.3.2. Burkolatlan útfelület igénybe vétele esetén a szállító járművek sebességét úgy kell
megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.
8.3.3. A felhagyott rézsűket termőtalajjal kell bontani és a porképződés megakadályozása
érdekében növényzettel kell beültetni.
8.3.4. A kiszállítást zárt, vagy ponyvával letakart rakterű gépjárművel kell végezni.
8.3.5. A munkagépek és szállító járművek műszaki állapotának teljesítenie kell a közúti
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló, valamint a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben
előírt követelményeket.
8.4.
A légszennyezés megelőzését szolgáló intézkedéseket és a fennálló meteorológiai
paramétereket üzemnaplóban kell rögzíteni.
8.5.
A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés
bekövetkeztésekor azonnal be kell jelenteni, a munkavégzést azonnal le kell állítani, és
gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
8.6.
Amennyiben a partfalakban telepesen fészkelő védett / fokozottan védett
madárfajok (partifecske, gyurgyalag) telepednek meg, az érintett partfal 30 m-es
körzetében azonnal fel kell függeszteni a munkát, és azt csak a fészkelési időszakon
kívül, augusztus 31. — március 15. közötti időszakban szabad folytatni.
8.7.
A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. A
tevékenység nem okozhatja a vonatkozó jogszabály szerinti B, szennyezettségi
határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.”
8.8.
A bányatelek fektetést követően, de a bányászati tevékenység megkezdése előtt,
az érintett, termőföld besorolású, de erdőtől különböző művelési ágú ingatlanok más célú
hasznosításának engedélyezését kérelmezni kell az ingatlanügyi hatóságnál.
8.9.
A bányaművelés lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető
legkisebb mértékű termőföld-igénybevétellel történjen.
8.10.
A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanokkal szomszédos termőföldek
megfelelő mezőgazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet.
8.11.
A terület-felhasználás megkezdésének napját az igénybevevő köteles az
ingatlanügyi hatóságnak előzetesen bejelenteni. A más célú hasznosítási engedély
hiányában megkezdett területigénybevétel és az igénybevétel megkezdése közlésének
elmulasztása esetén földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
9.

A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes
ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
végett.
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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 2013. február 15-én bányatelek megállapítási kérelmet (VBK552-1/2013.
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.
A Bányafelügyelet megállapította (Bányavállalkozó nyilatkozata alapján), hogy
Bányavállalkozó környezetvédelmi engedéllyel nem rendelkezik, ezért a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26/A. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi
engedélyezési eljárás jogerős lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggesztette.
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban:
Felügyelőség) 49-2/2014. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró jogerős határozatában
megállapította, hogy a bányászati tevékenység megvalósítása során nem feltételezhető jelentős
környezeti hatás.
A Bányafelügyelet Egyházaskesző Község Körjegyzője tájékoztatása alapján megállapította,
hogy a bővítéssel érintett terület a település hatályos szabályozási tervében Általános
mezőgazdasági területek felhasználási övezeti besorolással szerepel, ezért a bányatelek bővítése
– tekintettel az 1997. évi LXXVII. tv. 9. § (9) és a 2003. évi XXVI. tv. 11. § (1) bekezdésére –
nem lehetséges.
Bányavállalkozó VBK/552-6/2013. számon érkezett beadványával tájékoztatta a
Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek megállapítása és a település rendezési eszközök közötti
összhang megteremtése érdekében Egyházaskesző Község Önkormányzatával megállapodott a
település településszerkezeti, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának
módosításáról.
Mivel a bányatelek megállapítására a települési rendezési terv módosítására irányuló eljárás
befejeződésével hozható döntés, a Bányafelügyelet 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.
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Egyházaskesző Község Önkormányzata 2015. október 22-én érkezett levelében közölte, hogy
33/2015. (IX. 14.) számú határozatával a tervezett bányatelek megállapítási eljárással érintett
területtömbön belüli térrész övezeti besorolását „különleges bányaterület (Kb) övezeti
besorolásra módosította.
A Bányafelügyelet az eljárás felfüggesztését megszüntette és az eljárást folytatta.
A Bányafelügyelet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget,
a VEMKH Pápai Járási Hivatala, Járási Földhivatalát, a HM Hatósági Hivatalát, valamint a
VEMKH Veszprémi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát
2014.szeptember 24-én kelt végzésében szakhatóságként bevonta az eljárásba.
A HM Hatósági Hivatal 6581-1/2014. számú, valamint a VEMKH Veszprémi Járási Hivatal,
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala VE-09D/EOH/01505-2/2014. számú végzésében
hatáskörének hiányát állapította meg és az eljárását megszüntette.
A Bányafelügyelet a 2015. évi VIII. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi és
termőföld mennyiségi védelmi szakkérdéseket az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség és a VEMKH Pápai Járási Hivatala, Járási Földhivatalának
szakhatósági állásfoglalása tartalmának megfelelően vizsgálta és rendelkezéseit e tekintetben
tette meg.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása,
bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy

a tervezett bányatelek területe a bányatelek kérelemhez mellékelt készletszámítási jelentés
szerinti 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 jelentésben 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 a 20 kV-os
távvezeték védelmét biztosító védőpillérek méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:

R  pV  H  ctg (   ) , ahol:



a határszög dőlése (fok)
a határszög korrekciója (fok)

pV
a védősáv szélessége (m)
pv= 5 m , pvtávvezeték=10 m  = 48o,  = 3o
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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.
8.1-8.2. Vhr. 12. § (2) és 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdés.
8.3.- 8.5.
8.6.

A levegő védelméről szóló 306/20 10. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdés.

8.7. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet (a szállító- és munkagépek üzemanyag, illetve kenőanyag elfolyásából alakulhat ki
szennyezés, mely során szennyezett föld (EWC 17 05 03) keletkezésével is kell számolni).
8.8. – 8.10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.)
11.§ (1)-(4) bekezdés. Az egyházaskeszői külterületen lévő földrészletek összterületének
kevesebb, mint 25 % -ára van bejegyezve bányatelek jogi jelleg az ingatlan- nyilvántartásban.
8.11. Tfvt. 10.§ (1) és 10/A. § (2) bekezdés.
9. Bt. 26. § (4) és Vhr. 12. § (3) bekezdés.
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 11.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják:
1. a TRIBERG General Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32. (tértivevénnyel +
melléklet)
2. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + melléklet)
Ingatlan tulajdonosok:
3. Baboth Lászlóné
xxxx
4. Karakai István
xxxx
5. Sass Tamás
xxxx
6. Karakai Zsolt
xxxx
7. Pánczér Gyuláné
xxxx
8. Takács Gábor
xxxx
9. Bergovics Elemér Imre
xxxx
10. Egyházaskesző Község Önkormányzata 8523. Egyházaskesző Kossuth u. 57.
11. Buzás Zoltánné
xxxx
12. Halász Ilona Rozália
xxxx
13. Irattár.
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