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Tárgy:„Lesenceistvánd I. - homok” bányatelek módosítása (horizontális bővítés) 

jóváhagyása   

 

Soós István egyéni vállalkozó 

 

xxxx 

xxxx 

        Jogerőssé vált: 2014. július 26-án 

 

HATÁROZAT 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Soós István ev. (xxxx, 

továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelme alapján (egységes határozatba foglalva) a 

„Lesenceistvánd I. - homok” védnevű bányatelket módosítja, 

 

a következők szerint: 

 

1. A „Lesenceistvánd I. - homok” bányatelek lehatárolása és jellemzői: 

1.1. Védneve: „Lesenceistvánd I. - homok” 

1.2. A bányatelek haszonanyaga: homok, kód: 1453 

1.3. A haszonanyag kitermelési módja: külfejtés 

1.4. Ásványi nyersanyag vagyona: az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a 

földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező 

részére csatolt önálló melléklet tartalmazza. 

1.5. A bányatelek földrajzi helye: Veszprém megye, Lesenceistvánd 0200/2, 0201/2, 

0201/3 hrsz.-ú ingatlanok. 

1.6. A bányatelek határvonalának felszínre eső töréspontjainak koordinátái EOV 

rendszerben: 

 

sarokpont YEOV (m) XEOV (m) Z (mBf) 

1. 520085,12 172485,97 146,0 

2. 520222,75 172552,36 136,7 

3. 520277,14 172375,43 144,0 
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4. 520270,08 172335,56 143,5 

5. 520282,07 172238,57 142,0 

6. 520085,09 172217,56 156,2 

7. 520081,33 172387,15 148,0 

8. 520096,26 172409,36 141,5 

9. 520109,46 172446,07 140,1 

 

1.7. A bányatelek fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága 

  alaplap:  +120,0  mBf  

  fedőlap:  +160,0  mBf 

1.8. A bányatelek területe: 50.804 m
2 

(5,0804 ha) 

 

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:  

2.1. Neve: Soós István ev. 

2.2. Székhelye: xxxx 

 

3. Határ- és védőpillérek kijelölése 

3.1. A Bányakapitányság a határpillért a következők szerint jelöli ki: 

 

sarokpont YEOV (m) XEOV (m) Z (mBf) pv (m) ß - Δß, H (m) R (m) 

1. 520085,12 172485,97 146,0 5 30 26,0 50 

2. 520222,75 172552,36 136,7 5 30 16,7 33,9 

3. 520277,14 172375,43 144,0 5 30 24,0 46,6 

4. 520270,08 172335,56 143,5 5 30 23,5 45,7 

5. 520282,07 172238,57 142,0 5 30 22,0 43,1 

6. 520085,09 172217,56 156,2 5 30 36,2 67,7 

7. 520081,33 172387,15 148,0 5 30 28,0 53,5 

8. 520096,26 172409,36 141,5 5 30 21,5 42,2 

9. 520109,46 172446,07 140,1 5 30 20,1 39,8 

R: a határpillér szélessége 

pv: védősáv  

ß = 33  határszög  

ß = 3 a határszög korrekciója 

H: a határpillér magassága  

 

4. A Bányakapitányság hatósági előírásai: 
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4.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.2. pontjában meghatározott ásványi 

nyersanyag kitermelésére jogosult az 1.4. pont szerinti mellékletben meghatározott 

mértékig. 

4.2. A Bányakapitányság a jogerős határozattal megkeresi az illetékes ingatlanügyi 

hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.  

4.3.A bányatelek felszíni határának sarokpontjait az 1.6. táblázatnak megfelelően jól 

láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a módosított bányatelek térképpel 

megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat 

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. 

4.4. A Bányakapitányság elfogadja a kérelem mellékleteként becsatolt ingatlan 

igénybevételi ütemtervet a következők szerint:  

 

Igénybevétel tervezett 

időpontja  Igénybevételre tervezett ingatlan 

2015 0201/3 

2016 0201/3 

2017 0201/3 

2018 0201/3 

2019-2023 0201/3 

2024-2028 0201/3 

2034-2038 0201/3 

2039-2043 0201/3 

2044-2048 0201/3 

35 éven túl 0201/3 

 

5. Szakhatóság: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Földhivatal 10.130/2/2014. számú 

szakhatsági állásfoglalásában a következő feltétellel járult hozzá a bányatelek 

bővítéséhez:  

„A bányatelek bővítéssel, illetve a bányanyitással érintett területeken a bányászati 

tevékenység csak a földhivatal jogerős termőföld végleges más célú hasznosítási 

engedélyének birtokában kezdhető meg.” 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000.- Ft. A díj 

fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási 

megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi 
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bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési 

bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 042 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

INDOKOLÁS 
 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó „Lesenceistvánd I. - homok” védnevű bányatelek 

módosítására (horizontális bővítés) 2014. március 24-én benyújtott kérelmét a bányászatról 

szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26. § (3) bekezdése és a Bt. végrehajtásáról szóló 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. § és 12. §-a alapján megvizsgálta és 

megállapította, hogy a kérelem hiányos (nem tartalmazta: a szakhatósági eljárás igazgatási 

szolgáltatási díja befizetésének igazolását, a bővítmény határpillérének számítását és 

eredményeit, a módosított igénybevételi ütemtervet). 

Bányavállalkozó a hiányokat határidőre pótolta, ezért a kérelem bányászati szempontból 

engedélyezhető volt.  

Bányavállalkozó kérelméhez mellékelte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Felügyelőség) 32.735-17/05 ügyszámú a 2020. 

december 31-ig hatályos környezetvédelmi engedélyét, melyben a Felügyelőség engedélyezte 

a bányatelek horizontális bővítését. 

A tájrendezési előterv nem változik, a bányatelek más bányatelekkel nem érintkezik, ezért e 

körben rendelkezni nem kellett. 

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

volt. 

A kérelmet a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett 

szakhatóságoknak.  

Lesenceistvánd Község Jegyzője 1/460-1/2014. számon, Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprém Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Irodája VE-09D/EO00911-2/2014. 

számon, Veszprém Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hiv. Növény- és 

Talajvédelmi Ig. VEF/001/01143-2/2014. számon szakhatósági eljárását megszüntette. 

HM Hatósági Hivatal 3113-1/2014/hhi. - számú végzésében hatáskörének hiányát állapította meg és az 

eljárást megszüntette. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Földhivatal a rendelkező részben 

érvényesített döntését, következőkkel indokolta: 

„ A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 15/B 5-a 

szabályozza a cél-kitermelőhely és a külfejtéses bányászati tevékenység folytatásával 

kapcsolatos előírásokat. 

A 15/B § szerint cél kitermelőhely céljára a termőföld végleges más célú hasznosítása csak 

akkor engedélyezhető, ha a kérelemmel érintett település külterületén lévő földrészletek 

összterületének 25%-át nem haladja meg az ilyen célból már igénybevett és az ilyen célra 

felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe. 

Fentiek alapján, Lesenceistvánd területén a kérelemben szereplő hrsz.-ok esetében a cél 

kitermelőhely létesítése engedélyezhető. 

Felhívom a bányatevékenységet folytató kérelmező figyelmét hogy a bánya nyitás-bővítés előtt 

a termőföld végleges más célú hasznosítását a földhivatalnál engedélyeztetni kell, a bánya 

teljes területére, továbbá a meddő anyag tárolására igénybe vett területre is.” 
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A rendelkező rész előírásai a következő jogszabályi rendelkezésen alapulnak: 

1-2.  Vhr. 12. § (2) és (2a) bekezdése. 

3. Vhr. 11. § (1) bekezdése és a 12/2003. (III.14.) GKM rendelet. A Bányakapitányság az 

R = pv + H × ctg (ß - ß) képlet alapján ellenőrizte Bányavállalkozó számításait, és azt 

helyesnek találta.  

4.1. Vhr. 12. § (2a) bekezdése. 

4.2. Bt. 26. § (4) bekezdése. 

4.3. 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4.§ (1) bekezdése. 

4.4. Bt. 26. § (3) és a Vhr. 12. § (2) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a 

Lesenceistvánd 0200/2 és 0201/2 hrsz.-ú ingatlanokon bányászati tevékenységet nem 

terveznek. 

5. 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) 

Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete. 

 

A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

Az egységes határozat a teljes, módosított bányatelekre vonatkozik. 

 

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

fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 2. melléklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja 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. melléklete alapítja meg. 

 

Veszprém, 2014. július 14. 

 

 

 

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 

 

Kapják (tértivevénnyel): 

1. Címzett +1.4 szerinti melléklet. 

2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Földhivatal  

3. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. 

4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően). 

5. Irattár.  

 


