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KÖZLEMÉNY

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban: Hatóság) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

(1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  -  közhírré  teszi  a  RÉPCE  BAU  Bányászati,

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9326 Himod, Dózsa utca

25., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult – a „Babót VIII. vegyes, kevert nyersanyagok átmeneti

törmelékes nyersanyagok védnevű bánya”  telken tervezett  -  külszíni  bányászati  tevékenységre

vonatkozó környezeti  hatásvizsgálati  eljárásban  meghozott GY/40/00154-9/2023. számú

elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Hatóságnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A  Hatóság  a  RÉPCE  BAU  Bányászati,  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű

Társaság  (székhely: 9326  Himod,  Dózsa utca 25.,  a továbbiakban: Ügyfél) részére  a  „Babót VIII.

vegyes, kevert nyersanyagok átmeneti törmelékes nyersanyagok védnevű bánya”  telken tervezett -

külszíni  bányászati  tevékenységre  vonatkozóan  -  a benyújtott  „BABÓT  KÜLTERÜLETÉN  A

016/25-30  HELYRAJZI  SZÁMÚ  INGATLANOKON  (A  TERVEZETT  „BABÓT  VIII.  -  ÁTMENETI

TÖRMELÉKES  NYERSANYAGOK”  VÉDNEVŰ  BÁNYATELKEN)  TERVEZETT  KÜLSZÍNI
Környezetvédelmi , Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 
9022 Győr, Czuxzor G. u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



BÁNYÁSZATI  TEVÉKENYSÉG  KÖRNYEZETI  HATÁSTANULMÁNYA”  elnevezésű  dokumentáció

alapján

környezetvédelmi engedélyt ad

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyes adatai:

Jogosult: RÉPCE BAU Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság

Székhely címe: 9362 Himod, Dózsa utca 25.

KÜJ szám: 103959902

KSH törzsszám: 23343757-0812-113-08

2. A létesítményre vonatkozó adatok:

Telephely neve: Babót VIII. – átmeneti törmelékes nyersanyagok- bányatelek

KTJ szám: 103038817

Kitermelhető ásványvagyon: 500 000 m3/év

A bányatelek által fedett ingatlanok: Babót 016/25, 016/26, 016/27, 016/28, 016/29, 016/30 hrsz.

Bányatelek területe: 30,6859 ha 

Bányatelek fedőlapja: 120,0 mBf

Bányatelek alaplapja: 98,0 mBf

Határpillér szélessége: 5 m

Határszög: 35°-3°= 32°

Telepítés időtartama: 1 hónap

Működés: időtartama: ~ 12 év

Felhagyás: időtartama: ~ 3 hónap

2.1. A bányatelek sarokponti koordinátái:

sarokpont jele EOV Y [m] EOV X [m] Z [m] [mBf]

1. 503494.78 251043.27 119.57

2 503528.66 251044.31 119.48

3 503544.98 251067.31 119.23

4 503695.76 251085.86 119.01

5 503782.98 251095.98 118.57

6 503795.62 251092.24 118.52

7 503870.48 251100.21 118.54

8 503876.66 251104.72 118.52

9 503994.35 251117.10 118.54

10 504094.11 251129.56 118.71

11 504193.48 251141.80 118.96

12 504208.15 251143.46 118.77

13 504264.60 251149.87 119.05

14 504279.06 251094.25 118.80

15 504295.05 251032.74 119.02

16 504322.44 250926.28 118.60

17 504326.05 250911.88 118.49
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18 504334.20 250879.41 119.19

19 504345.34 250835.03 119.21

20 504346.30 250830.90 119.40

21 504303.38 250804.66 119.27

22 504301.36 250803.37 119.26

23 504264.01 250779.54 119.00

24 504140.28 250700.62 118.88

25 504058.14 250648.97 119.03

26 503991.12 250606.83 119.11

27 503882.37 250561.51 119.13

28 503858.97 250551.75 119.00

29 503809.13 250620.40 119.34

30 503766.60 250678.96 119.42

31 503724.35 250737.17 119.51

32 503675.92 250803.88 119.49

33 503653.53 250834.72 119.68

34 503527.69 251008.04 119.78

35 503515.79 251024.43 119.81

3. A tevékenység ismertetése: 

A bányaművelési  rendszer felszíni  típusú külfejtés.  A bányában 6 fő  gépkezelő  és 2  fő  műszaki

felügyelet  szükséges  a  tevékenység  ellátásához.  A  bányaművelés  során  a  következő

tevékenységeket végzik:

 Feltárás – a fedőanyag (termőtalaj, meddő anyag) eltávolítása;

 Meddő tárolás – a letakarított fedő humusz, meddő (köztes meddő) átmeneti tárolása;

 Jövesztés – a haszonanyag kitermelése jövesztése, rakodása

 Készletezés, rakodás – a kitermelt haszonanyag készletezése és rakodása;

 Osztályozás – a kitermelt nyersanyag szemnagyság szerinti leválasztása;

 Szállítás – a kitermelt és/vagy osztályozott ásványi nyersanyag mérlegelése, értékesítése,

elszállítása;

3.1. Telepítés:

A telepítés  külön  tereprendezést  nem igényel.  Az  igénybevételre  tervezett  területet  a  letakarítás

megkezdése  előtti  időszakban  ugaroltatják.  A  kitermelés  megkezdése  előtti  telepítési  munkák  az

alábbiak:

a) A bányatelek sarokpontjainak kitűzése, megjelölése

b) A  veszélyt  jelző,  idegeneknek  belépést  tiltó,  szemétlerakást  tiltó  táblák  elhelyezése  a

megközelítési útvonalakon.

c) A kitermelés megkezdése előtt a dolgozók munkavédelmi oktatása.

d) Az alkalmazott munkagépek helyszínre szállítása.

e) A kiszolgáló létesítmények elhelyezése

f) A  munkagépek  berendezések  munkavédelmi  szempontú  előzetes  vizsgálata  és

üzembehelyezése.

3.2. Feltárás:

Az aktuális tervidőszaki  területen a haszonanyag feletti  fedőréteg letakarását  kotró-rakodó géppel

végzik. A letakarítás évente ~ 1 hónapot, üzemnaponként 7-8 órát vesz igénybe.
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3.3. Meddő tárolás:

A letakart  humuszos feltalaj  tájrendezéshez szükséges mennyiségét,  valamint  a  haszonanyaggal

együtt  kitermelt  köztes  meddőt  ettől  elkülönítve  a  bányatelek  határvonala  menti  védősávban

(határpillér  védősávjában)  és  talajdepóniában  tárolják.  A  kitermelt  meddőt  a  talajtól  elkülönítve

meddőhányóra helyezik, és a tájrendezéshez használják fel.

3.4. Jövesztés:

A  munkafolyamat  célja:  A  haszonanyag  (faltól  elválasztása)  jövesztése  feldolgozásra  vagy

végfelhasználásra  alkalmas  állapotba  hozása.  A  ~  20,0  m  átlagvastagságú  kavicsos  homok

kitermelése víz alóli jövesztési technológiával történik. Az első negyedévben ~1,5 hektáron a kavics

felső 3-4 m-es  szeletét  parti  kotrással  hidraulikus  forgókotróval  termelik  ki.  A kialakult  bányatóra

bányászati  úszó  berendezést  (úszókotrót)telepítenek,  ezt  követően  a  kitermelés  ezzel  történik.  A

bányászati úszó berendezés úszótestre szerelt kotrókanálból és az úszótesthez mobil pontonokon

rögzített  úszó  szállítószalaghidakból  áll.  A  szállítószalag  rendszer  biztosítja  az  összeköttetést  a

kitermelés  helye  és a  part  között.  A kitermelés során a  bányató  rézsűje  természetes gravitációs

módon 30°-35° dőlésűre alakul ki. Az úszó pontonos szállítószalag egységek számát az úszókotró

távolsága határozza meg. A bányató partjára érkező anyagot a parti  szállítószalag viszi  tovább a

mobil osztályozóig.

3.5. Készletezés, rakodás:

Az osztályozott termékek kúp alakú formában az osztályozói kihordószalagok alatt  tárolódnak. Az

értékesítésre  kerülő  nyers,  vagy  osztályozott  terméket  homlokrakodóval  rakják  fel  a  vevők

szállítójárműveinek rakterére.

3.6. Osztályozás: 

Az  osztályozást  elektromos  meghajtású  mobil  osztályozó-berendezéssel  tervezik.  A  gép  3

szemcseméret  frakciót  állít  elő.  Az  osztályozás  vegyi  anyagok  hozzáadása  nélkül  történik.  Az

osztályozott terméket a készlettéren deponálják,  majd homlokrakodóval a vevők szállítójárműveire

helyezik.

3.7. Szállítás:

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállítása a vevők által biztosított tehergépjárműveken történik. A

tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyják el a bányaterületet. A mérlegelés rakodáskor

a homlokrakodó kanalába épített mérőberendezéssel történik.

3.8. Felhagyás:

A tájrendezés alapjául szolgáló újrahasznosítási cél a bányatelek teljes ásványvagyonának lefejtését

követően a kialakult  bányató pihenés vagy horgászati  célú  hasznosítása.  A tájrendezési  munkák

ütemezése  a  mindenkori  műszaki  üzemi  tervekben  folyamatosan  történik,  a  termelés

előrehaladásával  a  visszamaradt  terület  tájrendezését  folyamatosan  végzik.  A  termelési

tevékenységgel párhuzamosan végzett ütemezett tájrendezési munkák magukban foglalják - a határ-,

illetve  védőpillérig  kiérő  maradó száraz bányafalak  35°  dőlésszögűre,  a  víz  alatti  rézsűk  30°-32°

dőlésszögűre való kialakítását. A végleges bányabezárási munkák során - a tó körüli száraz területek,

valamint szárazon maradt rézsűket humuszos talajjal borítják be, ami később növénytelepítést tesz

lehetővé. A bányászat befejezését követően a törlésre kerülő bányatelken egy 18-19 m mélységű

megközelítőleg  26  hektár  nagyságú  bányató  marad  vissza.  A  rekultivációt  követően  a  terület

esztétikailag is rendezett képet fog mutatni, és illeszkedik a környező tájba. A felhagyás a bányászati

úszó  berendezés  kiemelésével,  szétszerelésével,  a  parti  szalagsor  szétszerelésével  és  a

berendezések  tagjainak  elszállításával,  majd  a  telepítés  során  elhelyezett  sorompó  és  táblák
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felszedésével fejeződik be.

4.  A  bányászati  tevékenységhez  kapcsolódó  egyéb  létesítmények  és  a  szükséges

berendezések:

4.1. Létesítmények:

1. kiszolgáló  létesítmények:  iroda  és  melegedő  szociális  blokkal  (konténerépület),  mobil

illemhely szennyvíztároló tartállyal, hulladéktároló

2. belső szállítási útvonalak.

3. humuszdepóniák, védőtöltések

4.2. Gépek, berendezések:

1. 1 db gumikerekes homlokrakodó (letakarítás, rakodás),

2. 3 db hidraulikus kotró-rakodó (letakarítás, parti kotrásos jövesztés),

3. 1 db bányászati úszó berendezés (úszókotró, gumihevederes szállítórendszer: pontonokra

szerelt szállítószalaghidak)

4. parti szalagok,

5. mobil osztályozó berendezés.

A  bányában  az  évente  250  üzemnapon,  napi  ~2000  m3 kavicsos  homok  kitermelése,  részbeni

osztályozása történik.  A bánya maximális  éves kapacitású kitermeléskor  250 munkanapon heti  5

üzemnap napi 10 órában üzemel.

5. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek:

5.1. Raktározás, tárolás:

A  tevékenységhez  kapcsolódóan  a  munkagépeket,  elsősegély-felszerelést  és  egyéb  anyagokat,

valamint a működéshez szükséges dokumentumokat, térképeket kell  tárolni.  Üzemszünet idején a

munkagépeket  a  bányaudvaron  szabadtéren  tárolják.  Az  elsősegély-felszerelést,  valamint  a

bányaműveléshez  szükséges  dokumentumokat,  térképeket  és  az  értékesítéshez  szükséges

nyomtatványokat az iroda konténerben tartják.

5.2. Energiaellátás:

A  rakodógépet  és  a  hidraulikus  kotrót  dízelmotor  hajtja,  az  osztályozó  és  a  bányászati  úszó

létesítmény  (úszókotró)  villamos  energia  ellátása  villamos  hálózatról  történik.  A  bánya  (mobil

osztályozó  és  a  bányászati  úszó  berendezés  villamos)  betáplálása  az  E.ON  Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt. Babót 016/7 hrsz.-ú ingatlanján található – a bányatelek határától 15 [m]-re lévő –

elektromos elosztószekrényéről oldható meg.

5.3. Vízellátás:

Száraz időszakban a belső szállítási és a földutak alkalmi locsolását a bányatóból vételezett vízzel

oldják meg. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak, amit a

szomszédos bányaüzem melegedőjében tárolnak, és szükség szerint pótolnak.

5.4. Egyéb kapcsolódó műveletek:

Karbantartás,  javítás:  A  dízelüzemű  munkagépek  időszakos  karbantartása  (pl.  olaj-

akkumulátorcsere)  bányaüzemen  kívüli  szakszervizben  tervezik.  A  villamos  meghajtású  gépek

(úszókotró, osztályozó) karbantartását, javítását pedig helyben végzik el a technológiai utasításoknak

megfelelően.
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Üzemanyag  ellátás:  Üzem  és  kenőanyagot  a  külfejtés  területén  nem  tárolnak.  A  munkagépek

üzemanyaggal  való  feltöltését  közvetlenül  mobil  tartálykocsiból  végzik  szükség  szerint.  Az

üzemanyagot  a  tartályos  autóról  tankoló  pisztollyal  közvetlenül  a  munkagép  tankjába  töltik.

Tankoláskor az esetlegesen elcsurgó üzemanyag talajra kerülésének megakadályozására cseppfogó

tálcát használnak. Az esetleges szennyeződés felitatásához olajfelszivató száraz homokot tartanak

készenlétben.

6.  A  tevékenység  megvalósításához  szükséges  teher-  és  személyszállítás  nagyságrendje,

szállításigényessége:

6.1. A telepítéshez szükséges szállítás, tereprendezés:

A 4 db munkagép (1  db hidraulikus kotró,  3  db homlokrakodó),  a  mobil  osztályozó berendezés,

valamint a bányászati úszó berendezés (az úszókotró, a pontonok, szalaghidak) berendezéseinek

szállítása trélerrel  történik.  Először  a 2 db mobil  konténert  darus járművel viszik a helyszínre,  és

állítják  fel.  Ezt  követi  1  db  homlokrakodó  és  a  hidraulikus  kotró  odajuttatása.  A  parti  kotrásos

kitermelés  megindulását  követően  kezdik  meg  a  bányászati  úszó  berendezés  tartozékainak

leszállítását, amely ~3 hétig tart napi átlagban 2 fuvarral. Az úszó berendezés összeszerelt tagjainak

beemeléséhez speciális darus nehézgépjárművet bérelnek.  

6.2. A megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás:

Az üzemnapi működéshez a dolgozók,  a tulajdonosok és a felügyeleti  személyek személyautóval

közlekednek  a  bányaüzemhez.  Az  üzemanyag  odajuttatása  kistehergépkocsival,  a  munkagépek

javítóműhelybe szállítása pedig trélerrel  (nehézgépjármű) történik. A bányaüzemhez a legnagyobb

forgalmat  a  haszonanyagot  elszállító  tehergépkocsik  generálják.  A  bányaterméket  elsősorban

építőipari vállalkozások projektjeinek megvalósítása céljából vásárolják. A kitermelt kavicsos homok

elszállítása  a  vevők  által  biztosított  tehergépjárműveken  történik,  a  bányavállalkozónak  saját

szállítmányozó  járműflottája  nincs.  A  szállítás  célfuvarja  általában  a  térség  infrastrukturális

beruházásaihoz kötődik. 

A bányatermék elszállításának útvonala: Bányaüzem –> É-ÉNy-ra a Babót 016/4 hrsz.-ú dűlőúton

0,32 km –> É-ra a 8516 jelű országút Babót és Veszkény közötti külterületi szakaszán 0,06 km –> 85.

sz. főúton:– Kapuvár felé Ny-ra, – Csorna felé K-re.

6.3. A bánya üzemeltetéséhez kapcsolódó szállítás:

A  bánya  üzemeltetéséhez  tartozó  szállítás  jelentéktelen.  A  dolgozók  munkahelyre  jutása  és

hazatérése  üzemnapon  egy  vagy  két  személyautó  fordulóval  történik.  A  bányavállalkozó,  a

felügyeleti, és a tevékenység irányítását végző személyek üzemnaponként személyautóval, vagy kis

tehergépkocsival járnak ki a munkaterületre. A dízelüzemű munkagépek üzemanyag-ellátásához 2-3

üzemnaponként  történik  szállítás.  A  munkagépek  üzemeléséhez,  szervizeléséhez  kapcsolódó

forgalom is elenyésző havi szinten. Jelentősebb mértékű szállítás a kitermelt  és/vagy osztályozott

bányatermék elszállításához kötődik.

A forgalom várható nagysága a megvalósítás időszakában:

Jármű kategória

megnevezése ÚT 2-1.1095

Akusztikai

járműkategória

A tevékenység

szállítás-igényessége

jármű/nap

Személy- és kistehergépkocsi I 5

Nehéz tehergépkocsi III 170
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Pótkocsis tehergépkocsi III

Nyerges tehergépkocsi III

III.

Környezetvédelmi előírások:

1. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. Gondoskodni  kell  a  belső  járműforgalom  okozta  diffúz  porterhelés  kiküszöböléséről.  A

bányaüzem üzemelése során a porszennyezés minimalizálását száraz, nyári időszakban a

munkahelyi utak locsolásával, vagy zúzott kő borításával meg kell oldani. 

2. Burkolatlan  útfelület  igénybe  vétele  esetén  a  szállító  járművek  sebességét  úgy  kell

megválasztani, hogy a porképződés minimális legyen.

3. A szállítás során a rakományt le kell takarni, vagy zárt gépjárművel kell szállítani.

4. Törekedni kell a meglévő növényzet megtartására.

5.A rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztésekor

azonnal  be kell  jelenteni,  a  munkavégzést  azonnal  le  kell  állítani,  és  gondoskodni  kell  a

szennyezés okának elhárításáról.

2. Zajvédelmi előírások:

1. A tevékenység megszüntetését,  új  üzemeltető tevékenységének megkezdését,  valamint  a

környezeti  zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást,  mely

határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi

hatóságnak.

2. A bányászati tevékenység megkezdését követő 60 napon belül zajméréssel igazolni kell a

tevékenységnek  a  tényleges  környezeti  zajterhelését.  A  mérési  jegyzőkönyvet  a  mérést

követő 30 napon belül meg kell küldeni a Hatóságnak.

3. Amennyiben  az  elvégzett  zajmérés  alapján  lehatárolt  zajvédelmi  hatásterület  védendő

ingatlant  érint  az  Ügyfélnek  zajkibocsátási  határértéket  megállapítása  iránti  kérelmet  kell

benyújtani a Hatósághoz.

3. Földtani közeg védelmére vonatkozó előírások:

1. Kockázatos anyag használata, a munkagépek üzem- és kenőanyaggal történő feltöltése csak

műszaki védelem mellett folytatható.

2. A tevékenység a földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  határértéknél  kedvezőbb állapotának

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

3. Havária esetén a kárelhárítást a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság értesítése mellett

haladéktalanul meg kell kezdeni.

A szakkérdés vizsgálatokon alapuló előírások:

1. A földmunkák  megkezdése  előtt  8  nappal  írásban  értesíteni  kell  a  Kormányhivatalt  és  a

területileg illetékes múzeumot (Soproni Múzeum - 9400 Sopron, Fő tér. 8.).

2. Lehetőséget kell  biztosítani a terület átvizsgálására, és az esetlegesen előkerülő régészeti

emlékek feltárására.

3. Az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bánya területet a megyei területrendezési tervben

sajátos  terület  felhasználású  térségbe  kell  sorolni.  A  bányaterületet  sajátos

területfelhasználású térségként kell feltüntetni a megyei területrendezési tervben.

4. A  tevékenység  megkezdéséhez  termőföld  más  célú  hasznosítására  irányuló  eljárás

lefolytatása szükséges.
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5. A  hulladékbirtokosnak,  termelőnek  a  vonatkozó  jogszabály  szerint  gondoskodnia  kell  a

hulladék  kezeléséről  érvényes  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkező  gazdálkodó

szervezetnek  történő  átadással.  Ha  a  hulladékbirtokos  a  hulladékot  másnak  átadja  -  a

hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  keretében  a  közszolgáltató  részére  történő  átadás

kivételével  -,  meg  kell  győződnie  arról,  hogy  az  átvevő  az  adott  hulladék  szállítására,

közvetítésére,  kereskedelmére,  illetve  kezelésére  vonatkozó  hulladékgazdálkodási

engedéllyel  rendelkezik,  vagy  az  adott  hulladékgazdálkodási  tevékenység  végzéséhez

szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

6. A  hulladékokat  elkülönítetten  kell  gyűjteni,  az  elkülönítetten  gyűjtött  hulladékot  más

hulladékkal  vagy  eltérő  tulajdonságokkal  rendelkező  más  anyagokkal  összekeverni  nem

lehet.

7. Az  Ügyfélnek  a  hulladékot  típus  és  jelleg  szerint  a  hulladékjegyzékről  szóló  miniszteri

rendeletben meghatározottak szerint kell besorolnia. 

8. Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal

összekeverni vagy hígítani nem lehet.

9. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig

gyűjthető.

10. Veszélyes  hulladék  gyűjtése  esetén  gyűjtőedényként,  konténerként  csak  olyan  műszaki

védelemmel  ellátott  gyűjtőedény,  konténer (így különösen ütésálló,  bélelt  vagy kettős falú

zárható  gyűjtőedény  vagy  zárható  konténer)  használható,  amely  a  hulladék  környezetbe

történő  kijutását  megakadályozza,  és  megfelel  a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos

tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  kormányrendeletben  foglalt,  a  gyűjtésre

vonatkozó  követelményeknek.  Ha  a  veszélyes  hulladékot  nem  gyűjtőedényben  vagy

konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék

fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint –

kármentő aljzattal kell kialakítani.

11. A hulladék termelőjének a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és

adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló  kormányrendelet  szerint  a  környezetvédelmi

hatóságnak adatot kell  szolgáltatnia, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a

hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

12. A  hulladék  termelője  a  nyilvántartást  a  hulladékjegyzékről  szóló  miniszteri  rendeletben

meghatározott kódszámok alapján kell vezetni.

13. A  hulladékokkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait alkalmazni kell.

14. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést -a kárelhárítás

egyidejű  megkezdésével-  az  illetékes  Hatóságnak  be  kell  jelenteni.  Havária  esetén  a

képződött  hulladékokat  szelektíven  és  környezetszennyezést  kizáró  módon  kell  gyűjteni,

engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásukról gondoskodni kell.

15. Amennyiben  az  engedélyben  meghatározott  feltételekben  változás  történik,  annak

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hatóságnak be kell jelenteni.

16. A  tevékenység  felhagyása  során  keletkező,  valamint  a  telephelyen  lévő  összegyűjtött

hulladékot át kell adni hulladékkezelésére engedéllyel rendelkező kezelőnek.

17. A tervezett tevékenységgel esetlegesen érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem

szereplő termőföldön esetlegesen szükséges fakivágást az erdészeti hatósághoz előzetesen

be kell jelenteni.

18. A  munkálatok  során  létrejött  munkagödrök  mihamarabbi  betemetésére  kell  törekedni.  A

betemetés előtt  ellenőrizni  kell  a  munkagödröket  és az  esetlegesen beléjük került  védett

állatfajok egyedeit (kétéltűek, kisemlősök, stb.) kíméletesen el kell távolítani és biztonságban

szabadon engedni.
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19. A teljes munkaterületen, amennyiben a bányászati tevékenység okán fa- vagy cserjeirtásra

lenne szükség,  azt  az  állatvilág védelme érdekében kizárólag fészkelési  időn  kívül,  azaz

augusztus 31. – március 01. között végezhető.

20. A  földmunkák  következtében  újonnan  kialakuló  felszíneket,  valamint  a  talaj-  és

humuszdepókat  az  invazív  növényfajoktól  kaszálással  mentesen  kell  tartani.  A  kaszálást

évente legalább kétszer (május-június és augusztus-szeptember) el kell végezni.

21. Amennyiben a partfalban gyurgyalag vagy partifecske üreg kerül kialakításra, az üregek 30

méteres  körzetében  védőövezetet  kell  kialakítani,  mely  közelében  tilos  bárminemű

munkavégzés vagy emberi megközelítés szeptember 1-ig. Az üregek vagy a madáregyedek

észrevételét  követő  1  napon  belül  be  kell  jelenteni  a  Fertő-Hanság  Nemzeti  Park

Igazgatóságnak.

22. Az  ingatlant  kerültén  legalább  háromszintű  védőfásítást  kell  létrehozni  a  tájba  illesztés

szempontrendszere alapján.

23. A  területre  tilos  idegenhonos  inváziós  növényfajokat  telepíteni,  kizárólag  őshonos

növényfajok telepíthetők.

24. A kialakult bányatavakat természetes állapotot közelítő vizes élőhelyként kell fenntartani.

25. A bányató kialakulása során biztosítani kell part menti sekély (maximum 30 cm mély) litorális

zónát,  annak érdekében,  hogy  a  felhagyáskori  tájrekonstrukció  során  biztosított  legyen  a

természetes ökológiai állapotok kialakulása (nádas megtelepedése, halak ívására alkalmas

part közeli sekély helyek, vízimadarak táplálékszerzése stb.)

26. A bányatavon egy 5 m széles és 300 m hosszú, a madarak fészkelésére alkalmas földnyelvet

kell létrehozni.

27. A területen tájrekonstrukciót kell végrehajtani.

28. A tájrekonstrukció során a kívánatos állapot a tó fenntartása, a természetes ökológiai állapot

kialakulása, vízi ökoszisztéma és vizes élőhelyek egyensúlyi állapotának a kialakítása.

29. A tájrekonstrukció végrehajtását a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Fertő-Hanság

Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek szakmai iránymutatása és feltételei mellett kell

elvégezni.

30. Az ingatlan területét az idegenhonos invazív fajoktól mentesen kell tartani.

31. A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanokkal szomszédos termőföld területeken altalajt

elteríteni, talajidegen anyagokat - hulladékot, építési hulladékot, talajszennyező anyagokat -

elhelyezni tilos.

IV.

Az eljárásban részt vett szakhatóságok az alábbi szakhatósági állásfoglalásokat adták:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság

35800/960-1/2020.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:

Igazgatóság)  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztály  (9021  Győr,

Árpád  u.  28-32.;  a  továbbiakban:  Környezetvédelmi  Hatóság)  GY/40/03251-7/2022.

számú  megkeresése  alapján  a  RÉPCE-BAU  Kft.  (9362  Himod,  Dózsa  u.  25.;  a

továbbiakban:  Ügyfél)  részére  a  „Babót  VIII.  –  Vegyes  kevert  nyersanyagok,  átmeneti

törmelékes  nyersanyagok”  védnevű  bányatelken  tervezett  bányászati  tevékenység

környezetvédelmi  engedélyéhez  vízügyi  és  vízvédelmi  szempontból  az  alábbi  feltételekkel

hozzájárul. 

1. A  bányászati  tevékenység  során  tilos  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minőségének

veszélyeztetése.

2. Az esetlegesen a bányatelekre befolyó csapadékvizek távoltartását  tereprendezéssel meg
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kell oldani.

3. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg

„B”szennyezettségi  határértéket  meghaladó  koncentrációját.

A  kialakuló  bányatóba  humusz,  illetőleg  magas  szerves  anyag  tartalmú  meddő  nem

tölthető vissza.

4. A tó vízszintjének esetleges csökkenése és átlagos vízszint fölé emelkedése, valamint az

ezekből  adódó  esetleges  károk  és  a  környezet  elvizenyősödése  vagy

állékonyságromlása,  továbbá  az  üzemeltetési  problémák,  kizárólag  az  engedélyest

terhelik.

5. A  kialakuló  bányató  vizének  vizsgálatát  évente  két  alkalommal,  a  nyári  időszakban

kell  elvégeztetni.  Mérni  kell  az  alábbi  paramétereket:  pH,  fajlagos  elektromos

vezetőképesség,  összes  keménység,  vas,  mangán,  nátrium,  kálium,  magnézium,

kalcium,  KOIps,  oldott  oxigén,  nitrit,  nitrát,  ammónium,  összes  nitrogén,  klorid,

szulfát,foszfát ésTPH.

6. A  mintavételt  és  a  vett  minták  vizsgálatát  akkreditált  szervezettel  kell  elvégeztetni.8.  A

mintavételi  eredményeket  az  éves  értékelő  jelentés  részeként  meg  kell  küldeni  az

Igazgatóságnaktárgyévszeptember30-ig.

7. A  kialakuló  bányató  vízszintjének  ellenőrzését  -  a  tóba  telepített  vízszintmérő

mérceleolvasásával  -,  havi  gyakorisággal  el  kell  végezni.  A  mért  vízszinteket  tárgy  év

szeptember  30.-ig  összefoglaló  értékelő  jelentés  részeként  kell  benyújtani  azIgazgatóság

részére.

8. A  tájrendezés  során  kialakításra  kerülő  tó  vízjogi  helyzetét  az  ingatlan  tulajdonosának

bányabezárással  összefüggő  tájrendezési  feladatokat  meghatározó  bányahatósági

határozat  közlését  követően  haladéktalanul  rendeznie  kell.

A  keletkező  kommunális  szennyvíz  elhelyezését  zárt  gyűjtőben,  konténeres/mobil  WC

telepítésével kell megoldani.

9. Gondoskodni  kell  a  zárt  szennyvízgyűjtő  rendszeres  ellenőrzéséről  és  karbantartásáról,

illetve a szivárgás -és szennyezés mentes tárolásról.

10. Gondoskodni  kell  az  összegyűjtött  szennyvíz  jogosultsággal  rendelkező  szervezettel

történő  rendszeres  elszállításáról.

A rakodógépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.

11. Üzemanyag,  valamint  egyéb  a  felszíni  és  felszín  alatti  víz  minőségét  veszélyeztető

anyag a területen nem tárolható.

12. A telephelyen  a  munkagépek használata  során  ügyelni  kell  arra,  hogy  azokból  kenő  és/

vagy  üzemanyag  elfolyás,  elcsöpögés  ne  történjen.

Az  esetlegesen  bekövetkező  környezetszennyezést  haladéktalanul  be  kell  jelenteni  -  a

kárelhárítás  azonnali  megkezdése  mellett  -  az  Igazgatóságnak.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen  szakhatósági  állásfoglalás  más  jogszabályi  kötelezettség  alól  nem  mentesít.

A  szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  döntés  elleni  jogorvoslat  keretében  támadható

meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. ”

 

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint iparbiztonsági hatóság

35800/6323-1/2022.ált. számon a következő szakhatósági állásfoglalást adta:

„A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztály  (9021  Győr,  Árpád  út  28-32.)

megkeresése  alapján  a RÉPCE-BAU  Kft.  (9362  Himod,  Dózsa  u.  25.,  a  továbbiakban:  Ügyfél)

kérelmére a „Babót VIII. –vegyes, kevert nyersanyagok átmeneti törmelékes nyersanyagok védnevű

bánya”  telken  tervezett  –  külszíni  bányászati  tevékenység  környezetvédelmi  engedélyének
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kiadásához  az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  szakkérdésével

kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból  ho z z á já ru l o k .  Az eljárás során az ügyfelet terhelő

eljárási  költség nem merült  fel,  ezért  annak megállapításáról  és viseléséről  nem rendelkeztem. A

szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.  A  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  a  SZTFH-BANYASZ/12006-4/2022

számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a RÉPCE-

BAU  Kft. –  „Babót  VIII. –  vegyes  kevert  nyersanyagok  átmeneti  törmelékes  nyersanyagok

védnevűbánya”  környezeti  hatásvizsgálata  ügyében  a  szakhatósági  hozzájárulást  feltétel  nélkül

megadja. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható

meg.”

V.

Az eljárásban részt vett Babóti Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzője a tevékenységnek a

településrendezési tervvel való összhangja megállapítása érdekében B/177-7/2022. számon az

alábbi véleményt adta:

„A tervezett bányászati tevékenység a településrendezési eszközökkel jelenleg nincs összhangban.

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2021. (VI.24.) és a 45/2022. (V.27.) számú ha-

tározatokkal döntött a terület különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) céljára

szolgáló övezetbe (Kb-B) sorolásáról. A településrendezési terv módosításának egyeztetése az E-

TÉR felületen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervek részvételével jelen-

leg is folyamatban van. A tervezett tevékenység és a településrendezési terv összhangja a szükséges

engedélyek benyújtásáig - mely időpont nem ismert - valószínűséggel megteremthető.”

VI.

A  jelen  határozatba  foglalt  környezetvédelmi  engedély 2035.  február  1.  napjáig  hatályos.  A

környezetvédelmi  hatóság  a  környezetvédelmi  engedélyt  vagy  az  egységes  környezethasználati

engedélyt visszavonja, ha a véglegessé válástól számított  öt éven belül a tevékenységet, illetve az

ahhoz szükséges építési  előkészítési  munkákat nem kezdték meg, vagy ha a jogosult  nyilatkozik

arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem

kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak. 

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 1.350.000,- Ft (azaz egymillió-háromszázötven-ezer

forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Hatóság részére,  továbbá megfizetett  23.000,-

Ft, (azaz huszonháromezer forint)  igazgatási szolgáltatási díjat a tárgyi eljárásban szakhatóságként

eljáró  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  részére. Az  eljárási  költség  viselője  az

Ügyfél.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri  Törvényszék (székhely: 9021 Győr,

Szent  István út  6.)  előtt  közigazgatási  per  indítható.  A keresetlevelet  – ha törvény eltérően nem

rendelkezik  –  a  vitatott  közigazgatási  cselekmény közlésétől  számított  30  napon  belül  kell  a

Hatósághoz  (székhely:  9021  Győr,  Árpád  u.28-32.)  benyújtani.  Az  elektronikus  ügyintézésre
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kötelezett  gazdálkodó  szervezetek  esetén  a  keresetlevél  elektronikus  úton  nyújtandó  be.  A

keresetlevél  elektronikus  formában a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon  található  IKR

rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg

nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a

keresetlevelet  jogszabályban  meghatározott  nyomtatványon  is  előterjesztheti.  A keresetlevél

benyújtására  nyitva  álló  határidőt  az  ítélkezési  szünet  nem érinti.  A  perfüggőség  a  keresetlevél

benyújtásával  áll  be.  Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a

közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása

iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint).  A felet a perben illetékfeljegyzési jog

illeti meg.  

A döntés indokolásának kivonata:

A  Hatóság  a  megállapított  tényállás,  a  szakhatósági  állásfoglalások,  a  szakkérdésekre  adott

vélemények,  valamint  a  megkeresésre  adott  válaszok  alapján  a  környezet  védelmének  általános

szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontja, és a környezeti hatásvizsgálati

és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.

rendelet  10.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  jelen  határozat  rendelkező  részében  foglaltak  szerint

környezetvédelmi engedély kiadásáról döntött.

Közzététel napja: „elektronikus időbélyegző szerint"

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

                           dr. Buday Zsolt

        főosztályvezető
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