Ügyiratszám:

VE-V/001/851-11/2017.

Tárgy:

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Aradi László
Bányászati Osztály
88/576-639

Hiv. szám:
Melléklet:

A Bányaker 100’ Kft.
(8143
Sárszentmihály,
911/1 hrsz.) kérelmére
Várpalota XVII. – kavics,
agyag
bányatelek
megállapítás

Jogerőssé vált: 2017. szeptember 3-án
H A T Á R O Z A T
A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Bányaker 100’ Kft.
(8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a Várpalota
XVII. – kavics, agyagos törmelék védnevű bányateleket
m e g á l l a p í t j a
a következők szerint.
1.

A bányatelek adatai:
1.1.

Védneve:

1.2.

Tervezett kitermelési módja:

Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék

külfejtés

1.3. Ásványi nyersanyag vagyona
1.3.1. Haszonanyaga:
kavics (kód 1460),
agyagos törmelék ( agyagos, homokos kavicsos kőzetliszt) (kód 1473)
A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi,
a kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási
kötelezettséggel tartozik.
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. Más felhasználás
vagy értékesítés (meddőhányó hasznosítás) csak erre vonatkozó műszaki üzemi
terv alapján végezhető.
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1.3.3.

2.

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:

Bányaker 100’ Kft.

2.2. Székhelye:

8143 Sárszentmihály 911/1 hrsz.

A bányatelek adatai:
3.1. Földrajzi közigazgatási helye:

Veszprém megye, Várpalota

3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
Várpalota 0214/11, 0213, 0214/2, 0214/3.
3.3. A bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):
Töréspont
sorszáma

Y (mBf)

X (mBf)

Z (mBf)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

584444,57
584477,65
584535,88
584649,94
584668,30
584817,40
584889,24
584911,26
584728,00
584500,00
584251,89

206019,95
205991,74
205929,30
205780,52
205756,15
205558,55
205463,32
205434,06
205281,06
205412,00
205862,94

117,83
117,68
119,11
120,12
120,27
120,51
120,27
119,91
113,77
114,66
112,12

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:
Fedőlap magassága:
Alaplap magassága:
3.5.
4.

Területe:

+ 120,75 mBf
+ 110,00 mBf

224120 m2 = 22,4 ha = 0,22 km2

A bányatelek határ- és védőpillérei
4.1. A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalához határpillért jelöl ki a következők
szerint:
R: a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)
H: a határpillér magassága a töréspontnál (m)
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pv2-10 = 5 m (védősáv) 2-10 töréspontoknál
pv11-1 = 10 m (védősáv) 11-1 töréspontoknál
korrigált határszög= 35
Töréspont
sorszáma

H

R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

7,83
7,68
9,11
10,12
10,27
10,51
10,27
9,91
3,77
4,66
2,12

21,18
15,97
18,01
19,45
19,67
20,01
19,67
19,15
10,38
11,65
13,03

4.2.
A Bányafelügyelet a bányatelek területén lévő védendő . 20 kV-os villamos
vezeték (a bányatelek 6.-9. számú töréspontjai között) védelmére védőpillért jelöl ki, a
feküszintre méretezve a következők szerint:
R: a védőpillér vízszintes vetületi szélessége (m)
H: a védőpillér magassága ( feküszint mélysége) (m)
pvvezeték = 10 m (védősáv)
korrigált határszög= 35

Segédpontok
sorszáma
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.

Z (mBf)

H

R

114,03
115,72
118,51
120,43
120,38
118,11
114,92
114,20

4,03
5,72
8,51
10,43
10,38
8,11
4,92
4,20

15,75
18,17
22,15
24,89
25,06
26,06
27,06
28,06
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5.

A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:
A külfejtés fő bányaveszélyek szerint nem minősített.

6.

A tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját,
amely száraz bányaudvar, változó magasságú 350-os rézsűkkel, melyek a rét-legelő
művelési ág visszaállatására alkalmasak, a Bányafelügyelet jóváhagyja.

7.

A Bányafelügyelet az ingatlanok igénybevételi ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Igénybevétel éve
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év

8.

Ingatlan hrsz.
Várpalota 0214/11, 0213, 0214/2
Várpalota 0214/11, 0213,
Várpalota 0214/11, 0213, 0214/3
Várpalota 0214/11,

A Bányafelügyelet a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi az illetékes
ingatlanügyi hatóságot a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
végett.

A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. A
fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az
ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz
50 000,- Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni. . A díj fizetésének
megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízást
igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal
(a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a befizetés
jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A0230) is szükséges feltüntetni.

I N D O K O L Á S
A Bányavállalkozó 2017. május 9-én bányatelek megállapítási kérelmet nyújtott be a Várpalota
XVII. – kavics, agyagos törmelék védnevű bányatelek vonatkozásában.
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. Megállapította, hogy a tervezett terület megegyezik a VBK/1446-2/2015. számú
határozattal törölt korábbi Várpalota XIV. – kavics bányatelek területével.
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A Bányafelügyelet az eljárás megindításáról értesítette az ügyben érintett ügyfeleket és a Bt.
43/A. § (1a) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzatot.
A Veszprém Megyei Önkormányzat nyilatkozott, hogy a tervezett bányatelek megállapítása nem
ellentétes a Megyei Területrendezési Tervben foglaltakkal. A bányatelek megállapítása kapcsán
érintett további ügyfelek az eljárás során kérelmet nem terjesztettek elő, nyilatkozatot nem
tettek.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy Bányavállalkozó nem rendelkezik a Bt. 26/A. § (3)
bekezdés c) pontjában foglalt környezetvédelmi hatósági döntéssel, azonban Bányavállalkozó
2017. április 4-én az illetékes környezetvédelmi hatóságnál előzetes vizsgálati eljárást
kezdeményezett. A környezetvédelmi hatóság a fenti tárgyban eljárást indított, így a
Bányafelügyelet a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 32. § (1) bekezdése alapján a bányatelek megállapítására indult eljárás
felfüggesztése mellett döntött.
Bányavállalkozó az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást lezáró 2017.
július 26-án jogerőre emelkedett környezetvédelmi engedélyét 2017. július 31-én megküldte, a
Bányafelügyelet VE-V/001/851-11/2017. számú végzésében az eljárás folytatásáról döntött.
A Bányafelügyelet belföldi jogsegély keretében megkereste a Várpalota Város Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy a tervezett bányatelek módosítással érintett ingatlanok tekintetében
nyilatkozzon azok Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerinti területfelhasználási egységéről,
illetve arról, hogy az érintett ingatlanok esetében a HÉSZ lehetővé teszi-e a bányatelek
megállapítását.
Várpalota Város Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 07/181-1/2017. számú végzésében
tájékoztatta a Bányafelügyeletet, hogy a bányatelek megállapítással kapcsolatban kizáró ok áll
fenn, mivel a bányatelek megállapítása a településrendezési eszközökkel nincsen összhangban.
Megállapította, hogy a HÉSZ értelmében az ingatlanok beépítésre nem szánt területen
helyezkednek cl az alábbi övezetekben:
Várpalota, külterület 0214/11 hrsz.-ú ingatlan

Kkb jelű külszíni bányaterületek,
Ev-2 jelű véderdő területek,
MKo jelű korlátozott mezőgazdasági
területek

Várpalota, külterület 0213 hrsz.-ú ingatlan,

Kkb jelű külszíni bányaterületek,
Ev-2 jelű véderdő területek,

Várpalota, külterület 0214/2 hrsz.-ú ingatlan

Kkb jelű külszíni bányaterületek,

Várpalota, külterület 0214/3 hrsz.-ú ingatlan

Kkb jelű külszíni bányaterületek,

A Bányafelügyelet a Jegyző nyilatkozatában foglaltakat felülvizsgálta és avval kapcsolatban az
alábbiakat állapította meg.
A jegyző - a tervezett banyatelek pontos helyének ismerete nélkül - az érintett telkekre
egyenként rögzítette, hogy az a 22/2009. (V.5.) ök. rendelettel elfogadott HÉSZ szerint milyen
övezeti besorolással érintett. A jegyzőnek az övezetekre vonatkozó megállapításai helytállóak,
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viszont végzésének az a megállapítása, hogy a HÉSZ kizárási okot tartalmaz, az alábbiak szerint
nem megalapozott:
-

-

-

a 0214/11 hrsz.-ú ingatlan területét három, míg a 0213 hrsz.-ú ingatlant két övezet érinti,
ami a vonatkozó építésügyi jogszabályok (Étv., OTÉK.) értelmében nem kizárt,
az egyes övezetek, építési övezetek lehatárolása nem telekhatárhoz kötött;
a HÉSZ mellékletét képező külterületi szabályozási terv alapján a 0214/11 hrsz.-ú telek
K-i részén a vasút mellett 50 m széles sávban (Ev-2 jelű) védelmi célú erdőterületet kell
majd kialakítani, az ingatlannak az elektronikusan lekért hiteles földhivatali térképkivonat szerinti a) jelű alrészlete (MKo jelű) korlátozott használatú mezőgazdasági
területként, míg a telek többi része a tervezett bányatelek területével azonos (Kkb jelű)
külszíni bányaterületként hasznosítható;
a 0213 hrsz.-ú ingatlannak a vasúttól mért kb. 60 m-es része (Ev-2 jelű) védelmi célú
erdőterületként, míg a többi telekterület (Kkb jelű) külszíni bányaterületként
hasznosítható,
a tervezett bányatelek felszíni vetülete csak olyan területeket érint, melyek a hatályos
településrendezési eszközök szerint Kkb övezeti besorolással fedett ingatlanok vagy
azok részei (más besorolással érintett ingatlant részt a tervezett bányatelek nem érint).

A HÉSZ 65. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a bányanyitás, ásványi nyersanyag
kitermelés a szabályozási terven Kkb-ként lehatárolt területen történhet, ennek a tervezett
bányatelek megfelel.
A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a Várpalota XVII. – kavics, agyagos törmelék védnevű
bányatelket megállapította, mivel
•
a bányatelek készletszámításban kimutatott nyersanyagkészlettel rendelkezik;
•
a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket
teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
•
a tervezett bányatelek megállapítása a települési és megyei területrendezési eszközökkel
összhangban van;
•
a Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésre vonatkozó, az illetékes
környezetvédelmi hatóság VE-09Z/03503-22/2017. számú határozatával kiadott
környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, mely a bányászati tevékenység megkezdésének
feltételéül az településrendezési eszközzel való összhang megteremtését szabta, így
megállapítható, hogy a környezetvédelmi engedélyben foglaltak a bányászati jog alapítását
lehetővé teszik;
•
a Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti
tartozása, bányajáradék bevallásával kapcsolatos elmaradása nem volt
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 Kurucsai Attila
földtani szakértő (FSZ-32/2013.) ásványi nyersanyag készletszámításában meghatározott
haszonanyagok mennyiségére.
2. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont.
3. Vhr. 12. § (2) bekezdés a) pont 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.
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A Bányafelügyelet a bányatelek határvonalhoz határpillér, 20 kV-os távvezeték védelmét
biztosító védőpillér méretét az alábbi képlet szerint határozta meg:
R  pV  H  ctg(   ) ,
ahol:
a határszög dőlése (fok)

a határszög korrekciója (fok)

o,
 = 38  = 3o
pV

a védősáv szélessége (m)
pv2-10 = 5 m (védősáv) 2-10 töréspontoknál
pv11-1 = 10 m (védősáv) 11-1 töréspontoknál
pvvezeték = 10 m (védősáv)

5. Bt. 34. § (5) és Vhr. 21. § (3) bekezdés, elfogadva Bányavállalkozó adatszolgáltatását.
6. Vhr. 12. § (2) bekezdés g) pont.
7. Bt. 26. (3) és Vhr. 12.§ (2) bekezdés f) pont.
8. Vhr. 12. § (3) bekezdés
A 78/2015. (XII.30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj
rendezett.
A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) és (1a) bekezdésén valamint a 99. §
(1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját az 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 1. és 3. melléklete állapítja meg.
A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontja és a 161/2017. (IV.28.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 161/2017.
(IV.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Veszprém, 2017. augusztus

14.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából
Kertész László
osztályvezető

Kapják:
1. Kapják (tértivevénnyel) : Bányaker 100’ Kft. 8143 Sárszentmihály, 911/1 hrsz.
(tértivevénnyel + melléklet)
2. MBFH BRFO (jogerősre emelkedés után elektronikus úton + melléklet)
3. Végi András, xxxx
4. Völgyi Árpád, xxxx
5. Kerekes István, xxxx
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6. E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. 9027 Győr, Kandó K. u 11-13.
Elektronikusan:
7. Veszprém Megyei Önkormányzat, 8200. Veszprém, Megyeház tér 1
8. Irattár
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