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HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a DUNA ASZFALT
Út  és  Mélyépítő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:  6060
Tiszakécske, Béke u 150., KSH:  11426628-4211-113-03  KÜJ:  102496806,
továbbiakban:  Engedélyes)  részére a Takácsi  0123/5,  0123/7  és  0123/11
hrsz. alatti ingatlanokon homok, kavics bányatelek létesítésére és bányászati
tevékenység  végzésére  VE-09/KTF/04653-32/2020.  ügyiratszámon  kiadott
környezetvédelmi  engedély  határozatot  (a  továbbiakban  alaphatározat)  az
alábbiak szerint

kijavítom.

2.00 Az  alaphatározat  3.01 pontjában  „A bányatelek  sarokpontjainak  EOV
koordinátái” című táblázatot törlöm, helyébe az alábbi táblázat lép: 

A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái:

Töréspont EOV Y (m) EOV X (m) Z (mBf)

1 529273,94 232503,29 126,25

2 529701,98 232410,54 126,82

3 529601,77 231966,10 125,83

4 529597,47 231967,04 125,83

5 529498,32 231518,12 124,92

6 529493,06 231518,01 124,92

7 529487,05 231516,56 124,92

8 529461,72 231507,39 124,98

9 529447,64 231503,34 124,98

10 529433,19 231500,93 124,94

11 529423,45 231500,26 124,80

12 529413,68 231500,33 124,80
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13 529403,57 231501,21 124,62

14 529390,28 231503,22 124,62

15 529384,32 231506,08 124,58

16 529373,29 231516,15 124,58

17 529365,70 231519,66 124,60

18 529357,42 231520,77 124,60

19 529349,16 231519,39 124,77

20 529344,04 231517,12 124,77

21 529339,47 231513,89 124,60

22 529335,64 231509,80 124,43

23 529332,74 231505,12 124,23

24 529077,12 231560,50 124,24

25 529155,88 231925,67 124,66

26 529150,62 231928,02 124,66

3.00 A alaphatározat jelen határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

4.00 Eljárási költség nem merült fel.

5.00 A döntés közlése

5.01 Jelen  határozattal  megkeresem  az  eljárásban  részt  vett  Takácsi
település  tekintetében  a  Vaszari  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Jegyzőjét  -  hogy  a  határozat  kézhezvételét  követő  nyolcadik  napon
gondoskodjon  a  határozat  nyilvános  közzétételéről  és  a  közzétételt
követő  öt  napon  belül  tájékoztassa  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalt  a  közzététel  időpontjáról,  helyéről,  valamint  a
határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

5.02 Jelen határozatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi
rendszeren való közzétételéről rendelkezem.

A határozat közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító
kormányrendelet  eltérő  rendelkezése  hiányában  -  a  hirdetmény
kifüggesztését  követő  5.  nap.  A  közlés  jogkövetkezményei  ilyen
esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak
be. 

6.00 Jogorvoslat

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé
válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a
Veszprémi  Törvényszékhez (a  továbbiakban:  Bíróság)  címzett,  de  a
Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet élni. 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre
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a fél  bizonyítékként  hivatkozik,  amely a képviselővel  való  eljárás esetén a
képviseleti  jogosultságot  igazolja,  illetve  amely  a  bíróság  által  hivatalból
figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A  perben  a  jogi  képviselet  kötelező. A jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél,
valamint  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvényben  nevesített  gazdálkodó
szervezet  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton,  a  https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A
keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A  keresetlevél  benyújtásának  a  döntés  hatályosulására  halasztó  hatálya
nincs,  a  fél  azonnali  jogvédelem  keretében  halasztó  hatály  elrendelését
kérheti.  A  kérelemben  részletesen  meg  kell  jelölni  azokat  az  indokokat,
amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket
valószínűsíteni kell.

A  Bíróság tanácsa az  azonnali  jogvédelem iránti  kérelemről  a  Bírósághoz
érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi
elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság
nem  gyakorolható,  és  egyéb  módon  sem  hatályosulhat.  A  végrehajtás  a
kérelemnek  a  végrehajtást  foganatosító  szerv  tudomására  jutásától  annak
elbírálásáig,  de  legkésőbb az  elbírálásra  nyitva  álló  határidő  elteltéig  nem
foganatosítható,  kivéve,  ha  a  közigazgatási  szerv  a  döntést  azonnal
végrehajthatónak  nyilvánította.  A  tudomásszerzésig  foganatosított
végrehajtási  cselekmények  a  Bíróság  eltérő  rendelkezésének  hiányában
hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el.  A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson
kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság
sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti. A
peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni. A
felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági
eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  az  Engedélyes  meghatalmazásából  eljáró
Aquatic-Low Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) kérelmére a Takácsi
0123/5, 0123/7 és 0123/11 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett bányatelek létesítésére
és  bányászati  tevékenység  végzésére  vonatkozóan  lefolytatott  környezeti
hatásvizsgálati  eljárásban a  VE-09/KTF/04653-32/2020.  ügyiratszámú határozattal
környezetvédelmi engedélyt adott.

Az  alaphatározat kiadmányozását  követően  megállapítottam,  hogy  annak  a
rendelkező  rész  3.01 pontjában  „A bányatelek  sarokpontjainak  EOV koordinátái”
című  táblázat elírás  miatt  hiányos,  ezért  jelen  határozat  2.00 pontjában  annak
kijavításáról rendelkeztem.
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Jelen döntést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 90. § (1)-(3) bekezdésekben biztosított jogkör szerint hoztam.

Az  eljárás,  mint  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő
közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
üggyé  nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 1.62. pontja szerinti „83. számú
főút,  M1  autópálya  és  Pápa  közötti  2x2  sávos  főúti  fejlesztése,  települések
elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése”  beruházással összefüggő, a Rendelet
2.  számú  mellékletének 6.  pontjában felsorolt  egyéb bányászati  engedélyezésre
irányuló hatósági eljárás, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A  döntés  közzétételéről  az  Ákr. 88.  §  és  89.  §-a,  valamint  a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  R.) 10.  §  (3)  bekezdésére
figyelemmel  a  R.  5.  §  (6)  bekezdése  alapján  rendelkeztem  a  határozat  5.00
pontjában.

A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Ngtv.) 2. § (1) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró
hatóság  az  általa  meghozott  döntéseket  -  az  eljárás  során  a  személyesen  az
ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének
napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap, melyről a rendelkező rész
5.02 pontjában rendelkeztem.

A  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  törvény
(továbbiakban:  Kvt.) 71. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem a határozatnak a
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  honlapján  és  a  központi  rendszeren  való
közzétételéről.

A 6.00 pont az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A döntés véglegessé válásáról az  Ákr. 82. § (1) bekezdése rendelkezik. A döntés
bírósági felülvizsgálatának lehetőségét  az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A  keresetlevél  benyújtásával  kapcsolatban  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló
2017.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban:  Kp.)  37-39.  és  50-53.  §-a  alapján  adtam
tájékoztatást. 

A Ngtv. 7. §-a szerint: „7. §(1) A perben a jogi képviselet kötelező.”  A keresetlevél
benyújtásának módjáról  a Kp. 29.  §  (1)  bekezdése és  a polgári  perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli
elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról
az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  37.  §  (1)  bekezdése  és  62.  §  (1)
bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét  a  Kp. 12.  §  (1)  bekezdése,  illetékességét  a  Kp. 13.  §  (1)
bekezdése és  a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
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meghatározásáról szóló 2010. évi  CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja
meg.

A  határozat  nyilvántartásba  vételéről  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás
vezetésének  szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM  rendelet  szerint
gondoskodtam.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és 13 §-a, a
Kvt. 68. § (2) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, és
az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és  működési  szabályzatáról szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM utasítás és a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  kormánymegbízottjának a  kiadmányozás  rendjéről szóló
4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Wiborny József
főosztályvezető
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Kap  ják:  
1. DUNA ASZFALT Kft. (HK adószám azonosító: 11426628)
2. Aquatic-Low Kft. (HK adószám azonosító: 25108143)
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 601411315
5. Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (KRID: 444185390)
6. Vaszari  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője  -  Takácsi  Kirendeltség  

(KRID: 202024131) 
7. Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (KRID: 745148726) 
8. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály,  email:

vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
9. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály,  email:

vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu
10. Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, email:

veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
11. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály,  email:

veszprem.agrar@veszprem.gov.hu,
12. Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Állami  Főépítészi  Iroda,  email:

allami.foepitesz@veszprem.gov.hu
13. Hatósági nyilvántartás (központi rendszer, közzétételi lap) 
14. Irattár 
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