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Tárgy: Vasegerszeg 010/6 hrsz. célkitermelőhely létesítése
KÖZGÉP Építő- és Fémszekezetgyártó Zrt.
1239 Budapest
Haraszti út 44.
Jogerőssé vált: 2014. október 29-én
HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a KÖZGÉP Zrt. (1239
Budapest, Haraszti út 44..) megbízásából eljáró Disten Bányászati Kft. (1072 Budapest, Nyár u. 5.
II. 12.) kérelmére a beterjesztett komplex műveleti terv jóváhagyásával a Vasegerszeg 010/6
hrsz.-ú ingatlanon célkitermelőhely létesítését és üzemeltetését a KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest,
Haraszti út 40.; továbbiakban: Engedélyes) részére
engedélyezi.
a következő feltételekkel.
1. A célkitermelőhely a Vasegerszeg 010/6 hrsz.-ú ingatlanon, az alábbi koordinátákkal
lehatárolt területen
Sarokpont
Száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Y (m)

X (m)

490073.54
490229.68
490391.82
490505.32
490435.50
490379.35
490381.97
490338.89
490175.75
490043.50
490063.02
490105.47
490107.49
490094.80

228329.25
228461.98
228525.59
228302.17
228243.32
228182.32
228179.30
228140.04
227979.01
228205.97
228219.99
228261.17
228270.60
228296.53

Z (mBf)
154,34
153,77
155,08
153,31
152,04
150,38
150,38
149,60
150,64
153,40
153,50
153,55
153,60
153,90

a „Vasegerszeg 010/6 hrsz. Komplex Műveleti Terv Műveleti Térkép II.” című, a terv
mellékletét képező térképen meghatározott felülettel lehatárolt műveleti mélységgel
létesíthető.
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A célkitermelőhely területe: 134 126 m2.
2. A kitermelhető nyersanyag (töltésanyag): Homok (nyersanyag kód 1453) mennyisége
xxxx m3, Agyagos törmelék (nyersanyag kód 1473), mennyisége: xxxx m3.
A kitermelt nyersanyag felett az engedélyes tulajdont nem szerez, az az állam
tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az M86. sz. autóút földműveinek
megépítéséhez használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható.
3. A célkitermelőhely 2015. december 31-ig üzemeltethető.
4. A kivitelezési tevékenységet – az Engedélyesen kívül – a Disten Bányászati Kft.
végezheti.
5. A tervezett munkálatok műszaki felügyeletét ellátja:
felelős műszaki vezető : Molnár Tibor (2067 Szárliget, Gyöngyvirág u.21.);
felelős műszaki vezető helyettes: Kis Zsolt (2840 Oroszlány, Takács Imre utca 115.).
6. A célkitermelőhely létesítésével, üzemeltetésével és megszűntetésével kapcsolatos
előírások:
a) a célkitermelőhely üzemeltetése során 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
előírásait be kell tartani;
b) a jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Bányakapitányságnak az
érdekelt szakhatóság állásfoglalásán alapuló jóváhagyásával szabad;
c) ha a célkitermelőhely területén végzett munkálatok során régészeti érték válik
ismertté, arról az érdekelt hatóság mellett a Bányakapitányságot haladéktalanul
értesíteni kell és a további tevékenységet a megelőző feltárásra vonatkozó
szabályokra való tekintettel kell folytatni;
d) a célkitermelőhelyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a
kivitelezést végző köteles haladéktalanul a Bányakapitányságnak bejelenteni.
7. A célkitermelőhely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
a) a célkitermelőhely jóváhagyott komplex műveleti terv szerint történő
tájrendezése az Engedélyes kötelezettsége;
b) a tájrendezés során a komplex műveleti tervhez csatolt térképmelléklet szerinti
végállapotot, a szakhatósági előírásban foglalt feltételek figyelembevételével
kell kialakítani;
c) a célkitermelőhely végleges tájrendezését legkésőbb 2015. december 31-ig el
kell végezni, és a tájrendezett területről készült végállapot térkép megküldésével
a Bányakapitányságnak be kell jelenteni.
8.

A célkitermelőhely létesítésével kapcsolatos szakhatósági előírás:
A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági
hozzájárulását a VAF/TALVO/1403-2/2014. számon adta meg a következő feltételekkel:
„az Igazgatóságunk által az ingatlanügyi eljárás során kiadott – a Sárvári Járási
Hivatal Járási Földhivatala által 2014. július 7-én kiadott 10108/8/2014. számú
határozatban foglalt, – VAF/TALVO/1269-5/2014. számú szakhatósági
állásfoglalásban tett kikötéseket maradéktalanul be kell tartani.”

9. A Bányakapitányság a célkitermelőhelyet CVK-H-010/M86. számon nyilvántartásba
veszi.
10. Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
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11. A Bányakapitányság elrendeli határozatának hirdetményi közlését. A határozat
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
A határozat ellen a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik naptól számított 15 napon belül a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál
benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú
eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 100.000,-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 (A060) is szükséges feltüntetni. A befizetési
bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a kérelmező
bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.
INDOKOLÁS
A DISTEN Kft. az Engedélyes megbízásából 2014. augusztus 14-én a Vasegerszeg 010/6 hrsz.-ú
ingatlant érintő célkitermelőhely engedélyezése iránti kérelmet terjesztett be a
Bányakapitányságra.
A Bányakapitányság a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (3) b) pont alapján az eljárás
megindításáról az eljárásban érintett ügyfeleket (ingatlantulajdonosok, feladatkörükben érintett
hatóságok) értesítette.
A Bányakapitányság a kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentáció felülvizsgálata alapján
megállapította, hogy a kérelem a 2003. évi CXXVIII. tv. (Aptv) 17/B. § (2) bekezdésben foglalt
előírásoknak megfelel, a beterjesztett dokumentáció a 17/B. § (3) – (6) bekezdéseiben előírt
tartalmi követelményeket teljesíti,
Az Engedélyes a célkitermelőhellyel érintett termőföldek más célú hasznosítására vonatkozó
földhivatali határozatot, illetve a terület igénybevételi jogosultságáról szóló, az
ingatlantulajdonosokkal kötött megállapodást a műveleti tervhez nem mellékelte.
A Bányakapitányság a fenti hiányosságok miatt az Aptv. 17/B. § (7) b) pontjára tekintettel
hiánypótlást írt elő, melyet Engedélyes határidőben teljesített.
A Bányakapitányság az Aptv.17/C. § (3) és (4) bekezdéseivel kapcsolatos tényállás (vízbázisok
védőterülete, természeti területek, megelőző 20 év átlagos talajvízszintje) tisztázása céljából a
Ket. 26. § (1) c) pontja alapján belföldi jogsegély kérelemmel fordult az Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősséghez. A Felügyelősség az adatszolgáltatás
keretében nyilatkozott, hogy a tervezési terület vízbázis védő területét nem érinti és a kitermelés
tervezett talpmélységével biztosítható, hogy a művelési mélység legfeljebb 1 m-re közelítse meg a
megelőző húsz év átlagából számolt maximális talajvízszintet.
Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a Lechner Lajos Tudásközpont Kft. adatszolgáltatását,
miszerint a tervezett célkitermelőhely területén régészeti lelőhelyet nem tartanak nyilván.
Más ügyfél az eljárás során nyilatkozatot nem tett, kérelmet nem nyújtott be.
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A Bányakapitányság a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése alapján a Vas
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalása
megadása céljából megkereste.
A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a határozat rendelkező
részében érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta [8.pont]:
„A megküldött dokumentációból megállapítottam, hogy a célkitermelőhely létesítése a komplex
műveleti tervben, a talajvédelmi tervben, illetve a rendelkező részben tett előírás maradéktalan
betartása mellett az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.
Az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú mellékletének 12.2.2.1. pontjában megállapított
105 000 Ft szakhatósági eljárási díjat befizette.
A szakhatósági hozzájárulást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 2. mellékletének 3. pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete
17. § (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség
alapján eljárva adtam meg.
A fellebbezési jog feltételeire vonatkozó tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdésén alapul.”
A Bányakapitányság a fentiekre tekintettel a célkitermelőhely engedélyeztetése kapcsán
beterjesztett komplex műveleti tervet jóváhagyta, mert
-

-

-

-

a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága az M86 sz.
autóút jelzett szakaszaira az építési engedélyt megadta, ezek a szakaszok az Aptv. 1.
mellékelte alapján a törvény alkalmazási körébe eső gyorsforgalmi útnak minősülnek.
Engedélyes a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban áll.
a tervezett célkitermelőhely a határozat 2. pontjában részletezett útszakaszok
nyomvonalaitól számított 10 km sávon belül helyezkedik el.
a célkitermelőhely létesítése nem érinti külszíni művelésre megállapított bányatelek
területét, illetve vízbázisok védőterületét, védett természeti területeket és védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyeket.
a tervezett tevékenységgel érintett termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó
engedély rendelkezésre áll,
a célkitermelőhely vertikális kiterjedése a határozat 1. pontja szerint, a kérelemben
szereplő fúrásos feltárások adataira és a műveleti térkép talpmélység adataira
figyelemmel, az Aptv. 17/C. § (4) bekezdése alapján úgy lett megállapítva, hogy annak
műveleti mélysége legfeljebb egy méterre közelítse meg a maximális talajvízszintet,
a kitermelni kívánt kavicsos homok besorolású nyersanyag az Aptv. 17/A. § (1) bekezdése
szerinti töltésanyagnak minősül.
Engedélyes a dokumentációhoz csatolta az igénybevételre tervezett ingatlanok
tulajdonosaival az érintett ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás hiteles
másolatát.

A Bányakapitányság a célkitermelőhelyen kitermelhető anyagmennyiséget az 1. pontban
megadott koordinátákkal lehatárolt térrészben kimutatott töltésanyag készlet alapján állapította
meg. A kitermelt töltésanyag tulajdonjogával kapcsolatos rendelkezés az Aptv. 17/D. § (3)
bekezdésén alapul, tekintettel a Nemzeti Közlekedési Hatóság által engedélyezett útszakaszokra,
melyek nyomvonalától a célkitermelőhely távolsága kisebb 10 km-nél. [2. pont]
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A Bányakapitányság a célkitermelőhely üzemeltetési idejét a kérelemnek megfelelően, a
gyorsforgalmi út megépítésére vonatkozó vállalkozási szerződésben meghatározott elkészítési
határidőre (2015. december 31.) figyelemmel állapította meg, biztosítva a tájrendezéshez
szükséges időtartamot is. [3. pont]
A határozat 4. pontjában foglaltak az Aptv. 17/B (2) c) pontján, az 5. pont az Aptv. 17/B. § (2) d)
és 17/D. § (1) bekezdésén alapul. A kijelölt felelős műszaki vezető és helyettese megfelelnek a
felelős műszaki vezetők kijelöléséről szóló 13/2013 (IV.19.) NFM rendeletben rögzített
feltételeknek.
A határozat 6. a) pontja az Aptv. 17/D. § (1) bekezdésén, a 6.b) pontja az Aptv 17/C. § (1)
bekezdésén, a 6. c) pontja az Aptv. 17/C. § (5) bekezdésén, a 6. d) pontja a 9/2013. (III. 22.) NFM
rendelet 1. §-án, 7. pontja az Aptv 17/D. § (4) bekezdésén, a 9. pontja az Aptv. 17/C. § (2)
bekezdésén alapul.

A Bányakapitányság a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát a 345/2012.
(XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján, a határozat hirdetményi közlését a
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján rendelete el, továbbá a
jogorvoslati határidő számítására vonatkozó tájékoztatást a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
(2)-(3) bekezdése alapján adta, tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás a 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet 2. melléklet 5. pontja alapján a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik. [10. és 11. pont]
A jogorvoslati tájékoztató a 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 a határozatát az Aptv. 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, 2014. október 6.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják (tértivevénnyel):
1. Disten Bányászati Kft., 1072 Budapest, Nyár u. 5. II. 12. + számla
2. Vas Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 9762 Tanakajd, Ambrózy
sétány 2.
3. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősség, Szombathely.
4. Bönöck Jánosné Horváth Anna Mária, xxxx
5. Mészáros Lajos, xxxx
6. Németh Csaba, xxxx
7. Németh Béláné Mészáros Erika, xxxx
8. Buhalla Júlia, xxxx
9. Ferenc János, xxxx
10. Ferenc László, xxxx
11. Horváth Zoltán, xxxx
12. Horváth Tibor, xxxx
13. Molnár Attila, xxxx
14. Galambos Zoltán, xxxx
15. Galambos György, xxxx
16. Fendrik Ernő, xxxx
17. Irattár
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