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H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Till-XYZ Kft. (1122
Budapest, Széll Kálmán tér 15., továbbiakban: Bányavállalkozó) Páli külterületére homok és
kavics ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét
jóváhagyja
a következő feltételekkel:
1.

Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját)
legalább nyolc nappal a kutatási tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A
kutatást csak olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett.
A kutatással – az igénybevételi jogosultság megszerzését követően – igénybe vehető
ingatlan helyrajzi száma (zárójelben a tervezett fúrások darabszámai)
Páli 071/3 hrsz. [4 db]; 073/9 hrsz.[1 db]

2.

A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó
határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónap.

3.

Engedélyezett kutatási tevékenység: 5 db 20 méter mély kutatófúrás mélyítése.

4.

A várható károk helyreállítására biztosítékként felajánlott xxxx Ft összeget és a
biztosítékadás módját (óvadék) a Bányakapitányság elfogadta. Bányavállalkozó a
határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles az
óvadéki szerződést a bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeg letétbe
helyezését igazoló okiratot a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása
esetén a Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a kutatási tevékenység
folytatását felfüggeszti.

5.

A kutatás megkezdését a kezdés előtt 8 nappal, a kutatás befejezését 8 napon belül be
kell jelenteni a Bányakapitányságnak.

6.

Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a
kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál
kezdeményezni kell.
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7.

Bányavállalkozó köteles a fúrás befejezését követően, a kutatás engedélyezett
időtartama alatt a tájrendezést elvégezni.

8.

Szakhatósági állásfoglalások, döntés:

8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (71281/2014) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult.
-

A tevékenység (5 db a kutatófúrás létesítése, havária) során keletkező hulladékok
környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint engedéllyel
rendelkező kezelők részére történő átadásáról gondoskodni kell.

-

A létesített fúrólyukakat – amennyiben további hasznosításra nem kerülnek –
szakszerűen az eredeti rétegződés sorrendjét megtartva el kell tömedékelni. A
fúrólyukba idegen anyag nem kerülhet, a tömedékelést fúrás során kinyert anyaggal
kell elvégezni.

-

A kutatás befejeztével
visszaállításáról.

gondoskodni

kell

a

terület

eredeti

állapotának

8.2. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal (GY-01D/EPH/1186-2/2014) a kutatáshoz az alábbi feltételekkel
járult hozzá.
- A kutatófúrás megkezdése előtt 8 nappal írásban értesíteni kell a hivatalt és a területileg
illetékes múzeumot. (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 9021 Győr, Széchenyi
tér 5.)
- Lehetőséget kell biztosítani a fúrásminta átvizsgálására.
8.3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala
(10 058/2014) a kutatáshoz az alábbi feltétellel járult hozzá.
A Páli külterület 071/2, 071/3 és a 073/9 hrsz.-ú földrészleteket érintő nyersanyag kutatási
tevékenységet csak a földhivatal által kiadott, termőföld más célú hasznosításának
engedélyezéséről szóló jogerős határozat birtokában lehet megkezdeni.
8.4. a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala (1979-1/2014/hhi), Szili Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője (110-2/2014) a hatáskörének hiányát állapította meg, és a
szakhatósági eljárást megszüntette.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a
(25.000 Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1003200001417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a
fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013
kódszámot fel kell tüntetni.
I N D O K O L Á S
Bányavállalkozó a VBK/3051-2/2013. számú 2014. január 20-án jogerőssé vált kutatási
engedély alapján kérte a területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A
kérelmet 2014. február 12-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be.
A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy Bányavállalkozó
nem fizette meg az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, a szakhatósági eljárási díjat az Észak2
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Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala számára, ezért hiánypótlásra szólította fel.
A hiány pótlását követően a dokumentáció megfelelt bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.
(Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. § (1)
bekezdés előírásainak.
A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésén
alapulnak, figyelemmel a Bt. 2. §-ra.
A Bányakapitányság a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése alapján a kutatási időszakot 6 hónapban
határozta meg, mert az engedélyezett kutatási tevékenységek elvégzéséhez ez az időtartam
elegendő. [2. pont]
Bányavállalkozó által kérelmezett kutatási tevékenység megfelelő a kutatási terület
ásványvagyonának meghatározásához, így azok terv szerinti elvégzését a Bányakapitányság a
3. pontban jóváhagyta.
A 4. pont a Vhr. 25. § (5)-(7a) bekezdésen, az 5. pont a Vhr. 6/E. § (4) bekezdésen, a 6. pont a
Vhr. 6/E. § (5)-(6) bekezdésen, a 7. pont a Bt. 36. § (1) bekezdésen alapul.
A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások, döntések
indokolásai a következők:
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
„A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe
tartozó vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- és tájvédelemi, a
hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi szempontokból az adott eljárásban
szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbiakat
állapította meg:
-

A tevékenység végzése zajvédelmi szempontból nem jár a környezet zajterhelésének
jelentős és tartós megnövekedésével.

-

A kutatással érintett ingatlanok nem országosan védett természeti terület, nem részei
a Natura 2000 hálózatnak, és az Országos Ökológiai Hálózatnak sem. A kutatás
védett természeti értéket, egyedi tájértéket nem veszélyeztet és várhatóan a
tájhasználatot sem befolyásolja károsan, azonban az esetleges bányanyitás
tájvédelmi szempontból további vizsgálatokat tehet majd szükségessé.

-

A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik, környezetszennyezés
bekövetkezte esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell
eljárni.

-

Tárgyi tevékenység nem tartozik a mód. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya
alá.

-

A Páli kavicsbánya kutatási területe vízbázis védőterületet nem érint.

Fentiek szerint a TILL-XYZ Kft. által tervezett kavics nyersanyagok kutatása a kérelemhez
mellékelt Kutatási Műszaki Üzemi Tervben leírtak alapján, valamint jelen előírások betartása
mellett környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek megsértését kizáró módon
elvégezhető.
A Felügyelőség fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. (1) bekezdése alapján
adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdés zárja ki,
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a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján
tájékoztatta.
A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a módosított környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet 8.2 pontja szerinti
összegben 2013. november 11-én átutalásra került.
A szakhatóság hatásköre a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.
20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltakon, illetékessége a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete IV. fejezetén alapul.”
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala:
„A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága (8200 Veszprém,
Budapest út 2.) a Páli, külterületi nyersanyag kutatási MÜT tárgyában szakhatósági
állásfoglalás kiadása érdekében megkereste a hivatalt. A tárgyi beruházás engedélyezése
során a hivatal megállapította, hogy adott terület a fentiek szerint régészeti lelőhelyeket érint.
A kavicskutatáshoz a hivatal feltétel nélkül hozzájárul, de felhívja a figyelmet, hogy a további
eljárásban szakhatóságként vesz részt.
A szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, a
joghatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdésén alapul, a régészeti örökség és a
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm.
rendelet 13.§, 1. számú melléklet 7. pontján alapul.”
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Földhivatala:
„A földhivatal a mező –és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.)
vonatkozó előírásai alapján adja meg a földvédelmi szakhatósági állásfoglalását. A Tfvt. 8. §a szerint: ha más hatóságok engedélyezési eljárásaiban az ingatlanügyi hatóság
szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre
kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény
elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a
lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.
A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál
jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény
elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos
minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.
A homok –és kavicskutatásra tervezett terület Páli község belterületétől délkeletre
helyezkedik el. A nyersanyag-kutatás célja: a felszín közeli, kb. 20-22 m-es földrész földtani
felépítésének megismerése, potenciális homokos kavics ásványvagyon települési
viszonyainak megismerése, a nyersanyag minőségi és mennyiségi meghatározása, a telep
hidrogeológiai viszonyainak megismerése, továbbá a telep ipari ásványvagyonának és
technológiai kitermelhetőségének meghatározása. A kutatással érintett terület a szántó
művelési ágú ingatlanok 5., 6., 7. minőségi osztályú területrészeire korlátozódik. Az 5 db 2021 fm-es fúrás kézi erővel történő lemélyítését a haszonnövények betakarítása után tervezik.
A várható taposási kár 6-9 m2/fúrás.
4
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A Tfvt. 9. §-a értelmében termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan
időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági
hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. Ugyanezen törvény 14. §-a
szerint a termőföld igénybevétel akkor minősül időleges más célú hasznosításnak, ha az
érintett területen a lábon álló termény megsemmisül, terméskiesés következik be, az időszerű
mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy a talajszerkezet károsodik.
Amennyiben a kutatófurások elvégzésére a haszonnövények betakarítása után és a
talajmunkák elvégzésével nem azonos időtartam alatt kerülne sor, a mintanyerő helyek
megközelítése, illetve a fúrások elvégzése során elkerülhetetlen a talaj fizikai paramétereinek
változása, a taposási kár következtében a talaj tömörítése, anaerob folyamatok megindulása, a
pórusviszonyokban bekövetkező változás miatti víz és levegőgazdálkodási folyamatok
romlása.
Ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani, ezért a tervezett
kutatófúrások megkezdése előtt be kell szerezni a földhivatal termőföld más célú
hasznosítását engedélyező határozatát (Tfvt. 10. §. (1) bek).
Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni
arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló
ingatlanügyi hatósági határozat. Ennek hiánya esetén a hatóságnak az eljárását fel kell
függesztenie (Tfvt. 10. §. (2) bek.).
Termőföldet más célra csak kivételesen, -elsősorban gyengébb minőségű termőföld
igénybevételével- lehet felhasználni. Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra
hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. (Tfvt. 11. §
(1) bek.). A Tfvt. 11 § (3) bekezdés b) pontja értelmében helyhez kötött igénybevételnek kell
tekinteni a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt.
A helyszín bejárása és az ingatlan-nyilvántartási adatok ellenőrzése során megállapítottam,
hogy az említett földrészletek kutatásra kijelölt részei az átlagosnál (Páli község
szántóterületének átlaga: 27.07 Ak) gyengébb (szántó 5-7.) minőségi osztályba tartozó
területek, ezért a benyújtott kutatási Műszaki Üzemi Tervhez a rendelkező rész szerinti
kikötéssel hozzájárulok.”
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal:
„A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi
kutatási terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét
nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.”
Szili Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője:
„Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett területet nem érint,
ezért a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
4/A. § (3) bekezdése és 3. sz. melléklet 13. pontja szerinti bevonási feltétel nem áll fenn, így
tárgyi ügyben hatásköröm hiányát állapítottam meg.”
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A dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe véve a
Bányakapitányság a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyta.
Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint rendezett.
A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az
57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. §-a írja elő.
A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) b) pontjában,
valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta,
illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2014. május 13.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapja tértivevénnyel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Címzett
Észak-dunántúli Körny. Term. és Víz. Felügyelőség, Győr
Győr-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Győr Pf. 415.
Csornai Járási Hivatal Földhivatala, Csorna
Szili Közös Önkormányzat Jegyzője, 9326 Szil, Hunyadi tér 3.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
Ingatlantulajdonosok (külön lista alapján)
MBFH (jogerőre emelkedést követően elektronikusan)
Irattár.
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