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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

KIEGÉSZÍTÉS 

7570 BARCS 

HRSZ: 2671/16 

FAIPARI GYÁRTÓÜZEM ÉPÍTÉSÉHEZ 

ELŐZMÉNYEK: 
2015-09-11 án építési engedélykérelem került benyújtásra. 
ÉTDR azonosító:   201500058741 
Iratazonosító:   IR-000456168/2015 
Az engedélykérelemre a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályának Bányászati Osztálya hiánypótlási felhívásban (Iktatószám: PBK/2371-2/2015) válaszolt.  
Jelen műszaki leírás kiegészítésben a hiánypótlási felhívásban leírtakra válaszolunk. 
  
1- Az Építtető küldje meg a Bányafelügyeletre az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió 
közműegyeztetési nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tervezett építés nem érinti-e gázelosztó ve-zeték 
biztonsági övezetét.  
 
A hiánypótlási anyagban mellékeljük az EON közűegyeztetési jegyzőkönyvét erre vonatkozóan. 
 
A Bt. 1.§ (7), 3.§ (1a), 20.§ és 43.§ (2) bekezdéseire tekintettel a dokumentációt ki kell egészíteni az ásványi 
nyersanyag érintettséget tartalmazó nyilatkozattal:  
 
2- Nyilatkozni kell arról, hogy az építés/alapozás/tereprendezés során lesz-e, és ha igen, milyen meny-nyiségben 
(m3) ásványi nyersanyag kitermelés (a humusz kivételével az összes „kitermelt anyagot” ásványi nyersanyagként 
kell besorolni);  
 
Humuszleszedés alatti alépímény kiemelés ipari padló alatt: 1745 m2 x 0,10 =  174,50  m3 
Alaptestek kiemelése:1,50x2,20x38 =       125,50  m3 

Összesen:         300,00 m3 
 
Nyilatkozunk, hogy a kivitelezés közben várhatóan a fenti mennyiségben keletkezik ásványi nyersanyag. 
 
3- A kitermelt ásványi nyersanyagot az 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet mellékletének megfelelően, kódszámmal 
ellátva, be kell sorolni: 
Nyilatkozunk, hogy a keletkező ásványi nyersanyag a fenti rendelet szerint: 
50 % ( azaz 150,00 m3 )  - a 1472 kódszámú kategóriába sorolható 
50 % ( azaz 150,00 m3 ) - az 1473 kódszámú kategóriába sorolható 
 
4- nyilatkozni kell arról, hogy mi történik az építés során kitermelt ásványi nyersanyaggal, a kitermelt 
mennyiségből mennyit használnak fel a tervezési területen belül, az engedélyben engedélyezett 
tevékenységgel összefüggésben, és/vagy szállítanak el hulladéklerakóba, esetleg értékesítenek.  
 
Nyilatkozunk, hogy a kivitelezés közben a helyszínen keletkező ásványi nyersanyagok az építési területen 
feltöltésként kerülnek felhasználásra, a területről ásványi nyersanyag nem kerül elszállításra.  
 
 


