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Bányavállalkozó részére)
Jogerőssé vált: 2015. november 6-án
HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Triberg General Kft. (9200
Mosonmagyaróvár Alkotmány u. 32., Asz.: 11286965-2-08 továbbiakban Bányavállalkozó)
kérelmére
m e g á l l a p í t j a
a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű bányatelket a következők szerint:
1.

A bányatelek adatai
1.1.

Védneve:

Mosonmagyaróvár V.- homokos kavics

1.2.

Tervezett kitermelési módja:

külfejtés

1.3.

Ásványi nyersanyag vagyona

1.3.1.

Haszonanyaga:

homokos kavics (kód:1471)

A bányavállalkozó a haszonanyag kitermelésével annak tulajdonjogát megszerzi, a
kitermelt haszonanyag tekintetében elszámolási, bányajáradék bevallási
kötelezettséggel tartozik.
1.3.2.

Meddőanyaga: agyagos törmelék (kód:1473)
Bányavállalkozó a telep feletti magas agyag-iszap tartalmú, finomszemű törmelék
letermelésével annak tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tekintetében megőrzési,
és elszámolási kötelezettséggel tartozik.
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1.3.2. Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a
pillérekben lekötött ásványvagyont önálló melléklet tartalmazza.

2.

3.

A bányatelek jogosítottjának adatai
2.1.

Neve:

TRIBERG General Kft.

2.2.

Székhelye:

9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32.

A bányatelek elhelyezkedése és kiterjedése
3.1.Földrajzi közigazgatási helye: Győr-Moson-Sopron Megye, Mosonmagyaróvár város
külterülete
3.2. A bányatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.
3.3. A Bányatelek határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV)
Töréspont
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

YEOV (m)

XEOV (m)

Z (mBf)

515 463,21
515 812,64
515 833,82
515 811,02
515 956,06
515 929,45
515 942,07
515 903,36
515 953,38
515 932,91
515 960,13
515 713,24

278 082,12
278 331,46
278 305,07
278 284,46
278 112,41
278 080,69
278 064,98
278 031,40
277 964,16
277 949,46
277 912,96
277 784,04

117,42
117,69
117,49
117,57
117,61
117,45
117,41
117,26
117,45
117,48
117,37
117,13

3.4. Fedő- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:
Alaplap magassága
Fedőlap magassága:
3.5.

Területe:

+ 118,1 mBf
+ 87,0 mBf

159.525 m2
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4.

Határ- és védőpillér kijelölése
4.1 A Bányafelügyelet a bányatelek határvonala (a bányatelek 1 – 12. töréspontjai)
mentén 27o-os korrigált határszöggel és pv = 5 m védősáv szélességgel határpillért jelöl
ki, melynek szélessége az alaplap síkján 65 m.
4.2 A Bányafelügyelet a bányatelek 11. – 12. – 1. töréspontjai mentén, a 12. és 1.
sarokpontok között a bányatelek határain belül húzódó 20 kV-os légvezeték védelmére a
védőpillért jelöl ki, melynek védősávja a légvezeték nyomvonalától számított 7-7 m
szélességű, korrigált határszöge 27o . A védőpillér szélessége alaplap síkján a 11. és 12.
sarokpontok között 66 m, a 12. és 11. sarokpontok között 85,5 m.

5.

A bányatelekkel lefedett ingatlanok igénybevételének tervezett ütemezése
Bányavállalkozó által benyújtott ingatlan igénybevételi ütemtervet a Bányafelügyelet a
következők szerint elfogadja:

Igénybevétel tervezett ideje
2015-2025

6.

Igénybevétellel érintett ingatlan
Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.-ú ingatlan

Az újrahasznosítás célja
A Bányafelügyelet a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás
megjelölt célját, amely horgásztó, jóváhagyja.

7.

A Bányafelügyelet további rendelkezései
7.1. Bányavállalkozó kizárólag a határozat 1.3.1. pontjában meghatározott ásványi
nyersanyagok kitermelésére jogosult az 1.3.3. pont szerinti mellékletben meghatározott
mértékig.
7.2. A bányatelek határvonal felszíni töréspontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel,
maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell
jelölni. Az egyes töréspontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a
felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne
akadályozzák. A határjeleket a bányatelek jogosítottja köteles karbantartani.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyelethez benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül
összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet.
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A fellebbezés igazgatás szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz
50.000,-Ft, melyet az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01417179-00000000 számlájára kell megfizetni.
A fellebbezéshez a fizetés megtörténtét igazoló befizetési bizonylatot is csatolni kell, melyen a
befizetés jogcímét és az eljáráshoz rendelt kódszámot (A042) is szükséges feltüntetni. A
befizetési bizonylat lehet postai készpénz átutalási megbízást igazoló szelvényrész vagy a
kérelmező bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonat.

INDOKOLÁS
A Bányavállalkozó 2014. július 4-én a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű
bányatelek megállapítására irányuló kérelmet terjesztett be a Bányafelügyeletre. A tervezett
bányatelek határain belül a Bányavállalkozó 2013. szeptember és 2013. december közötti
időszakban végzett nyersanyagkutatást, melyről kutatási zárójelentést készített. A kutatási
zárójelentést a Bányafelügyelet VBK/3200-4/2014. számú határozatával elfogadta, a határozat
2014. február 7-én jogerőre emelkedett. A tervezett bányászati tevékenységre vonatkozóan a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró
81-20/2014 számú határozat megállapította, hogy a tervezet szerint, a bányászati jog alapján
gyakorolható tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így környezeti
hatásvizsgálati eljárás a tárgyi ügy kapcsán nem indokolt.
A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítására irányuló eljárást, mivel Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2014 (VI.26) Kt. számú határozata alapján
megállapította, hogy a tervezett bányatelekkel érintett ingatlan a város hatályos szabályozási
tervében (TRT) mezőgazdasági üzemi terület (KM) felhasználású övezeti besorolással szerepel,
azonban az övezeti besorolás megváltoztatására (KB) irányulóan a külterületi településrendezési
eszközök – tekintettel az 1997. évi LXXVII. Tv. 8. § (6) és a 2003. évi XXVI. Tv. 11. §
bekezdésére – megfelelő módosítására irányuló eljárás folyamatban van, a TRT módosítására
irányuló eljárás befejezésig hivatalból felfüggesztette.
Mosonmagyaróvár Város helyi építési szabályzatát és település szerkezeti tervét 16/2015.
(VI.26.) önkormányzati rendeletével módosította, így a FŐÉP/40-4/2015. számú főépítészi
tájékoztatás alapján megállapítható volt, hogy a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt, a
Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.-ú ingatlan „Kb” bányászati célokat szolgáló terület
felhasználási övezetbe tartozik. A Bányafelügyelet a fenti tájékoztatás 2015. július 29-én történt
beérkezését követően a bányatelek megállapítására irányuló eljárás felfüggesztését megszűntette
és az eljárást folytatta.
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A kérelmet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (3) és 26/A. § (3) bekezdése és
a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11., 11/A. és 12. §-ai,
alapján megvizsgálva megállapítható volt, hogy
-

-

-

a tervezet szerint lehatárolt nyersanyag lelőhely VBK/3200-4/2014. számú határozattal
elfogadott kutatási zárójelentésben igazolt nyersanyagkészlettel (homokos kavics –
1471) rendelkezik - a Bányavállalkozó a bányatelek megállapítására vonatkozó kérelmét
az öt hónapos jogvesztő határidőn belül terjesztette be;
az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 81-20/2014
számú határozata alapján a bányászati tevékenységből jelentős környezeti hatás nem
származik, ahhoz környezetvédelmi engedély, vagy egységes környezethasználati
engedély nem szükséges;
a bányatelekkel lefedni tervezett felszíni ingatlanok Mosonmagyaróvár Város Rendezési
Tervében „Kb” terület felhasználási övezetbe tartoznak;
a beterjesztett bányatelek dokumentáció a jogszabályban előírt tartalmi követelményeket
teljesíti, a kitermelési feltételek az előirányzott művelési technológiával teljesíthetők;
Bányavállalkozónak a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs.

A fentiek alapján a „Mosonmagyaróvár V. – homokos kavics” védnevű bányatelek
megállapítása bányászati szempontból engedélyezhető volt.
A Bányafelügyelet az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról értesítette, az
ingatlantulajdonosok számára az értesítéshez az ingatlan igénybevételi ütemtervet mellékelte.
Az ügyfelek az eljárás során nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.
Az eljárás során a bányászati jog alapítását befolyásoló környezet- és természetvédelmi
szakkérdés nem merült fel tekintettel arra, hogy a Bt. 26.§ (5) bekezdése szerint a bányatelek
megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének és a Bányavállalkozó
bányászati jogát - a Bt. 27. § (1) bekezdése alapján - kizárólag műszaki üzemi terv
engedélyezését követően gyakorolhatja. Mivel az érintett terület nem minősül termőföldnek és a
régészeti lelőhelyet vagy annak védőövezetét nem érinti, földvédelmi illetve kulturális örökség
védelmi szakkérdést az eljárás során vizsgálni nem kellett.
A Bányafelügyelet megkereste a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az
érintett szakhatóságokat. A megkereséskor a Bányafelügyelet figyelembe vette, hogy a
bányatelekkel érintett ingatlan helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. A HM
Hatósági Hivatal HHI/5212-1/2015. számon, szakhatósági eljárását hatáskör hiányában
megszűntette. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előbb a
bányatelek megállapításához szakhatósági hozzájárulást adott, majd egyeztetést követően
35800/6856-3/2015.ált számú állásfoglalásával hatásköre hiánya miatt szakhatósági eljárását
megszűntette.
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A Bányafelügyelet a rendelkező részben tett előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. Bt. 26. § (3), 26/B. § (3) bekezdés, Vhr. 12. § (2) aa) alpont, b) és d) pont, figyelemmel a
kutatási zárójelentésben elfogadott földtani vagyonra és a bányatelek műszaki dokumentáció
szerint kijelölésre kerülő határpillérek paramétereinek megfelelőn meghatározott pillérekben
lekötött készletre.
2. Vhr. 12. § (2) ab) alpont.
3. Vhr. 12. § (2) ac) alpont.
4. pont Bt. 32. §-a és a Vhr. 12. § (2) c) pont és 19. § (1) bekezdése, a 12/2003. (III. 14.) GKM
rendelet előírásainak figyelembe vételével.
A határ- és védőpillérek magassága és az alaplapra vonatkozó vetületi szélessége
R  pV  H  ctg (   ) képlet szerint került meghatározásra, ahol
R
H


a határpillér vízszintes vetületi szélessége az alaplapon (m)
a határpillér magassága a töréspontnál (m)
a határszög dőlése (fok)  = 30o



a határszög korrekciója (fok) -  = 3o
a védősáv bányatelek határvonalától számított szélessége (m)

pv

A korrigált határszög értéke a kavics nyersanyag tekintetében megalapozott.
A bányatelek 11. – 12. – 1. töréspontjai mentén kijelölt védőpillér esetében a védősáv
szélességét (7 m) a 2/2013 (I.22) NGM rendeletben és a 4112 EED J 1217/2014. számú közmű
egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak indokolják.
5. Bt. 26/A. § (3) c pontja és Vhr. 12. § (2) f) pont.
6. Bt. 36. § (1) bekezdése és Vhr. 12. § (2) g)-h) pont.
7.1 és 7.2 pont Bt. 3. § (1) és 26/B. § (3) bekezdés,
7.3. pont 43/2011 (VIII.18) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés.
A Bányafelügyelet a fentiekre tekintettel a bányatelket megállapította.
A Bányafelügyelet a bányatelek jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére jelen
határozat jogerőre emelkedését követően intézkedik.
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.
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A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés indoklására
vonatkozó előírást a Bányafelügyelet a Bt. 43/B. § (3) bekezdés alapján tette. A fellebbezési díj
mértékét és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2.
melléklete állapítja meg.
Bányafelügyelet hatásköre a Bt. 44. § (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.
§ (1) és (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén
és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2015. október 15.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
Kapják (tértivevénnyel):
1. TRIBERG GENERAL KFT., 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32.
2. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9021 Győr Munkácsy u. 4.
3. HM Hatósági Hivatal 1555 Budapest Pf. 70.
4. Bergovics Elemér Imre, xxxx
5. E-ON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt., 9027 Győr Kandó Kálmán u. 11.-13.
6. Irattár
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