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Ügyiratszám: VE-V/001/732-8/2016 Tárgy: „Győr IX. – homok, homokos 

kavics” MÜT jóváhagyása 

Ügyintéző: Eper Gábor   

Szerv. egység: Bányászati Osztály Melléklet:  Számla 

Telefon: (06-88) 576 643   

Jogerőssé vált: 2016. május 11-én 
 

HATÁROZAT 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magner Hungária Kft. 

(1054 Budapest, Honvéd u. 8., Asz.: 11312013-2-08 továbbiakban Bányavállalkozó)  kérelmére 

a „Győr IX. – homok, homokos kavics” védnevű bányatelek területén kijelölt bányaüzem 

kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervét (továbbiakban MÜT)  

 

jóváhagyja, 

a következő feltételekkel:  

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

végrehajthatóvá válásától számított 2 év.  

 

2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a „Győr-IX.-BM-2016” nyilvántartási számú 

tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg. 

 

3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Győr 0797/3. hrsz.-ú 

földrészlet a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.   

 

4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag:  

 

nyersanyag 
évente kitermelhető mennyiség [m

3
] 

2016 2017 

 homokos kavics 

(nyersanyag kód: 1471) 
xxxx xxxx  

homok (nyersanyag kód: 

1453) 
xxxx xxxx 

 

 

5. A Bányafelügyelet a tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény 

veszteség figyelembevételét nem engedélyezi. 

 

6. Rendelkezés biztosítékról:  
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6.1.A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft biztosíték adását írja elő.   

6.2. A Bányafelügyelet Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely 

óvadék, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 

számított 30 napon belül köteles a xxxx Ft-ról szóló óvadéki szerződést a 

bányafelügyelettel megkötni és az óvadéki összeget a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal 10048005-00299516-20000002 számlájára befizetni. Ennek 

elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték adási kötelezettség teljesítéséig a 

bányászati tevékenység folytatását megtiltja. 

 

7. További Bányafelügyeleti előírások: 

 

7.1.  A kitermeléshez kapcsolódó földmunkák megkezdését a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának 

előzetesen be kell jelenteni. 

7.2. A bánya működéséből származó tényleges környezeti zajkibocsátás hatásterületét 

műszeres méréssel kell ellenőrizni és meghatározni. A mérésről készült dokumentációt 

meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére 2016. december 31-ig. 

7.3. A bányaüzem délkeleti telekhatárán 540 m hosszú, 3 m magasságú és 6 m 

talpszélességű védőtöltést kell építeni. 

 

8. Az eljárás során felmerült 28.000 Ft egyéb eljárási költséget a Bányavállalkozó viseli. 

 

9.    Szakhatósági állásfoglalások, döntések: 

 

9.1. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (HHI/2563-1/2016. számú 

állásfoglalása): 

„ A kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyásához  

HOZZÁJÁRULOK. 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A határozatot a Bányafelügyelet 

hirdetményi úton közli. A közlés napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.  

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

Hivatalhoz (továbbiakban MBFH) címzett, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új 

tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 
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A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 43.000 Ft, melyet az MBFH Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. 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 A0331 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

INDOKOLÁS 

 

Bányavállalkozó 2016. április 14-én kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott 

be a „Győr IX.- homok, homokos kavics” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.  

A Bányafelügyelet a kérelmet és annak mellékleteit a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (Bt.) 27. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 13-

14. §-ai alapján megvizsgálta és megállapította, hogy az bányászati szempontból 

engedélyezhető. 

 

Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása és 

bányajáradék bevallás elmaradása nem volt. 

 

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett Győr 0797/3 hrsz.-ú szántó nyilvántartású 

ingatlantekintetében termőföld más célú hasznosításának engedélye rendelkezésre áll.  A 

Bányafelügyelet tekintettel a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint 

érintett szakhatóságokat az eljárásba bevonta.  A HM hatósági Hivatala a MÜT jóváhagyásához 

kikötés nélkül hozzájárult. 

 

A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:  

1. Vhr. 14. § (3) bekezdés, a kérelemnek megfelelően.   

2. Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.  

3. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont, mivel a Bányavállalkozó 

igénybevételi jogosultságát az ingatlantulajdonosok ügyvéd által ellenjegyzett 

nyilatkozatával igazolta.  

4. Bt. 27. § (4) bekezdés és Vhr. 14. § (2) bekezdés b) pont. 

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

Bányavállalkozó ásványvagyon- és termelvény-veszteség engedélyezését nem kérte. 

6. A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét és módját a Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (8)-(9) 

alapján, a Bányavállalkozó költségterven alapuló ajánlatát elfogadva, határozat meg. A 

Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan elvégzett 

és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg csökkenthető.  

7.1 Az 1995. évi LXIV Tv. (Kötv.) 3. § és 5. §-ban foglaltak alapján, mivel a tervezett 

bányaüzem területe régészeti lelőhellyel közvetlenül határos.  
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7.2  A bányaüzem, mint zajforrás, tényleges hatásterületének megállapítása érdekében a 

284/2007. (X.29) Korm. rendelet 5. § (6) és 9. § (1) bekezdése alapján. 

7.3 A 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján, a 27/2008 (XII.3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 1 melléklet 1. pontjába meghatározott zajterhelési határérték a 

lakóterületek irányában csak a védőtöltés zajcsökkentő hatásával betartható. 

8. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdése, valamint a 78/2015. 

Korm. rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pontja. 

9.  A HM Hatósági Hivatal szakhatósági állás foglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály VE-V/00l/732-2/2016. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött a 

„Győr IX – homok, homokos kavics” (Győr 0797/3 hrsz.-ú ingatlan) védnevű 

bányatelken működő bányaüzem 2016-2017 évekre vonatkozó termelési műszaki üzemi 

terve tárgyában.  

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki 

üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar 

Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1.§(1), 21.§(1) 

d), 36.§(1) a), c)-e), 80.§ g) pontján alapszik. 

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét 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 1.§ (2) b) pontja, valamint a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 

44.§-ának (9) bekezdése tartalmazza” 

A VE-V/001/732-6/2016 számon kiadott függő hatályú végzéshez joghatás nem kapcsolódik, 

mivel a Bányafelügyelet az eljárás megindításától számított 2 hónapon belül az ügy érdemében 

döntött. 

 

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

78/2015. (III.31) Korm. rendelet 2. § alapján felmerült egyéb költséget a Bányavállalkozó 

megfizette.  

A Bányafelügyelet határozatát a 345/2012. (XII.6) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 

nyilvánította a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá, a határozat hirdetményi közléséről 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 2. § (1) bekezdése alapján döntött. 
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A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a 98. § (1)-(1a), 99. § (1) bekezdése alapján 

biztosította. A fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a 78/2015 (XII.30) NFM 

rendelet 1. § (2) és 2. § (2) bekezdései, valamint az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 2. 

melléklete állapítja meg. 

 

A Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) bekezdés a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul.  

 

Veszprém, 2016. április 22. 

 

 

 

 

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából  

 

 

 

Dr. Káldi Zoltán 

bányakapitány 

 

Kapják: 

1. Magner Hungária Kft., 1024 Budapest Honvéd u. 8. I. em. 2. 

2. Oltotics Imre, 9011 Győr Körtér 30.  

3. Oltotics Imréné, 9011 Győr Körtér 30. 

4. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13. 

5. Irattár. 


