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H A T Á R O Z A T  

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Glázer-Transz Kft. (9011 

Győr Ezerjó u. 5/A..; továbbiakban Bányavállalkozó) „Győr III. – homok” védnevű bányatelken 

működő bányaüzemének kitermelési műszaki üzemi tervét (MÜT) 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel: 

1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 5 év és két hónap.  

 

2. A „Győr III. - homok” védnevű bányatelek VBK/724-12/2012 sz. határozattal 

jóváhagyott műszaki üzemi terve jelen határozat jogerőre emelkedésének időpontjától 

hatályát veszti. 
 

3. A Bányakapitányság a bányaüzemet a 4/2014/müt számú tervtérkép szerinti 

lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

4. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Győr 01145/121 hrsz.-ú 

földrészletek, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.   

 

5. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: homok (nyersanyag kód: 1453).  

A kitermelhető mennyiség xxxx m3/év. 

A Bányakapitányság a műszaki üzemi terv hatálya alatt összesen xxxx m3 meddőanyag 

értékesítését engedélyezi. 

A meddőanyag összetételét földtani szakértővel kell meghatározni, és a földtani szakértő 

által megállapított összetétel alapján kell a bányajáradék önbevallást és befizetést 

teljesíteni. Bányavállalkozó a meddőanyag értékesítését addig nem kezdheti meg, amíg a 

földtani szakértői vélemény a meddőanyag összetételét nem határozta meg. 

 

6. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény veszteség 

figyelembevételét a Bányakapitányság nem engedélyezi. 
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7. Rendelkezés a biztosítékról  

 

7.1. A Bányakapitányság Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.   

7.2.  A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely 

óvadék, elfogadja. 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 biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig 

a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 

 

8. További Bányakapitánysági előírások 

 

8.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek 

határvonal 5. és 6. töréspontjai között kialakuló végrézsű műszaki tájrendezését 

legkésőbb 2019. december 31-ig el kell végezni.  

8.2.  A „Tibormajori bánya 84047 sz.” régészeti lelőhely tekintetében kitermelési tevékenység 

megkezdésének és folytatásának feltételeit a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Örökségvédelmi Hivatallal (Győr Káptalandomb.28.) előzetesen 

egyeztetni kell. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek 

van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét a 

fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló 

szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a 

továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat 

iktatószámát és az A055 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

 

I N D O K O L Á S  

 

Bányavállalkozó 2014. november 18-án kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet 

nyújtott be a „Győr III.- homok” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.  

A Bányakapitányság a kérelmet és mellékleteit az 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 27. §-a, 

valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII.19. ) Korm. rendelet (Vhr.) 13. § és 14. §-a 

alapján megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető. 

Az igénybevételre tervezett Győr 01145/121 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a termőföld más célú 

hasznosítására vonatkozó engedély rendelkezésre áll.  

 

A bányatelken végzett bányászati tevékenységre vonatkozóan Bányavállalkozó rendelkezik az 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 14502-4/2014. számú 

határozatlan ideig hatályos környezetvédelmi működési engedélyével. Az érintett ingatlanok 

honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érintik. Erre való 

tekintettel a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a Bányakapitányság 

döntését szakhatóságok bevonása nélkül hozta meg.  

A Bányakapitányság az eljárásban érintett ügyfeleket a 2004. évi CXL tv. 29. § (4) b) pontja 

alapján az eljárás megindításáról nem értesítette. 

 

Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs. 
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A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

 

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, figyelemmel a környezetvédelmi engedély hatályára. 

2. A VBK/724-12/2012 sz. határozattal jóváhagyott MÜT 2015. december 31-ig hatályos, 

ezért ezen MÜT-ök hatályáról rendelkezni kellett (két MÜT nem lehet hatályban).   

3. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.  

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, figyelemmel arra, hogy 

Bányavállalkozó igénybevételi jogosultságát az ingatlanok tulajdonosainak ügyvéd által 

ellenjegyzett hozzájárulásával igazolta.  

5. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont, tekintve, hogy az éves kitermelés 

volumene a hatályos környezetvédelmi engedélyben engedélyezett xxxx m3 kapacitást nem 

haladja meg.  

A meddőértékesítés engedélyezése a Bt. 27. § (5) bekezdésén alapul.  

Az értékesítésre engedélyezett meddő mennyiségének meghatározásakor a 

Bányakapitányság tekintetbe vette, hogy a MÜT hatálya alatt letakarításra kerülő fedő 

meddő összmennyisége xxxx m3, melyből a tájrendezés során a végleges partszakaszok 

kialakításánál legfeljebb xxxx m3-t használnak fel 

6. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont, figyelemmel arra is, hogy 

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

7. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (5)-(7a).  

A Bányakapitányság tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, 

Bányavállalkozó által kiszámított biztosítéki összeget, mely, a KSH által közölt 0.7 % ipari 

árindex mértékével korrigált érték elfogadja.  

A Bányakapitányság felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan 

elvégzett és a Bányakapitányság által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg 

csökkenthető. 

8.1.Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés.  

A tervezett kitermeléssel a hivatkozott szakaszokon a tervidőszak végére a határ- illetve 

védőpilléreket elérik, ezért lehetőség van a végállapoti részük kialakítására 

8.2. A Bt. 27. § (2) és az 2001. évi LXIV. törvény 9. § és 19. § (2) bekezdés, tekintettel arra, 

hogy a bányaüzemben található a „Tibormajori bánya 84047 sz.” régészeti lelőhely, 

amelynek védelmét biztosítani kell, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Örökségvédelmi Hivatal az eljárásban szakhatóságként nem vesz részt. 

 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és 

teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete 

állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 267/2006. 

(XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Veszprém, 2014. november 26.  

 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány         
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Kapják: 

1. Címzett 

2. dr. Bencze Endréné, xxxx 

3. dr. Balatoni Andrásné, xxxx 

4. Nagy Gábor Béla, xxxx 

5. Nagy Erik Ferenc, xxxx 

6. Irattár. 


