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H A T Á R O Z A T  

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a GP Kavicsbánya Kft. (9011 

Győr, Lehár F. u. 47. továbbiakban: Bányavállalkozó) Győr külterületére homok, kavics, agyag 

nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi tervét  

j ó v á h a g y j a  

 

a következő feltételekkel: 

1. Bányavállalkozó köteles az érintett ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) legalább 

nyolc nappal a kutatási tevékenység megkezdése előtt előzetesen értesíteni. A kutatást csak 

olyan ingatlanon végezheti, amelyre igénybevételi jogosultságot szerzett.  

A kutatással – az igénybevételi jogosultság megszerzését követően – igénybe vehető 

ingatlan helyrajzi száma (zárójelben a tervezett kutató létesítmények darabszáma):  

Győr 01116/1 hrsz. [10 db] 

2. A kutatásra engedélyezett időtartam a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat 

jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 hónap.  

3. Engedélyezett kutatási tevékenység: helyszíni bejárás, geodéziai felmérés, 10 db maximum 

15 méter mély kutatófúrás létesítése, anyagvizsgálatok. 

4. A Bányakapitányság a várható károk helyreállítására biztosítékként xxxx Ft összeget 

határoz meg. A biztosítékadás módját (óvadék) elfogadja. Bányavállalkozó az óvadéki 

szerződést és az óvadéki összeg letétbe helyezésének igazolását a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül köteles a Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása 

esetén a Bányakapitányság a kötelezettség teljesítéséig a kutatási tevékenység folytatását 

felfüggeszti.  

5. A kutatás megkezdését a kezdés előtt 8 nappal, a kutatás befejezését 8 napon belül be kell 

jelenteni a Bányakapitányságnak. 

6. Amennyiben a kutatás során ismertté váló földtani adatok miatt szükségessé válik a 

kutatási terv módosítása, a módosítás jóváhagyását a Bányakapitányságnál 

kezdeményezni kell. 

7. Bányavállalkozó köteles a fúrás befejezését követően, a kutatás engedélyezett időtartama 

alatt a tájrendezést elvégezni. 
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8. Szakhatósági állásfoglalások:  

8.1. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (4340-1/2014) a 

kutatáshoz az alábbi feltételekkel hozzájárult. 

 

„- A kutatás végeztével az érintett területet haladéktalanul, az eredeti állapotnak megfelelően 

helyre kell állítani.  

- A kutatási tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű  

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a  

környezetkárosítást.  

- Amennyiben a tevékenységük során a környezet veszélyeztetését, károsítását okozzák, az okozó 

tevékenységet kötelesek azonnal befejezni. Ezen kívül kötelesek gondoskodni a bekövetkezett 

környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.  

- Meghibásodás, baleset vagy havária eset miatt a talajra (külszínen), illetve a környezetbe kerülő 

veszélyes hulladékot, veszélyes anyagot azonnal össze kell gyűjteni úgy, hogy a  

környezetszennyezés-, károsodás ne következhessen be. Környezetszennyezés bekövetkezése 

esetén a kárelhárítást a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) alapján azonnal meg kell 

kezdeni, a környezetszennyező eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a Felügyelőségnek.  

- A létesített fúrólyukakat – amennyiben további hasznosításra nem kerülnek – szakszerűen az 

eredeti rétegződés sorrendjét megtartva el kell tömedékelni, a fúrólyukba idegen anyag nem 

kerülhet, a tömedékelést fúrás során kinyert anyaggal kell elvégezni.” 

 

8.2.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala 

(10.117/2014) a kutatáshoz feltétel nélkül hozzájárult. 

 

8.3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (16888-2/2014), a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (GY-

01/D/ÉPH/926-2/2014), Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala (1282-1/2014/hhi) 

hatáskörének hiányát állapította meg. 

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

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (25.000.- 

Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 

pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. 

A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A013 kódszámot fel kell tüntetni. 

I N D O K O L Á S  

Bányavállalkozó a VBK/3257-4/2013. számú 2014. február 5-én jogerőssé vált kutatási engedély 

alapján kérte a kutatási területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását. A kérelmet 

2014. február 11-én, tehát jogvesztő határidőn belül nyújtotta be. 

A Bányakapitányság a kérelem felülvizsgálata után megállapította, hogy Bányavállalkozó nem 

fizetett szakhatósági eljárási díjat az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala számára ezért 

hiánypótlásra szólította fel.  

A hiány pótlását követően a dokumentáció megfelelt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 

(Bt.) 22. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 6/D. § (1) 

bekezdés előírásainak.  

A határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésén alapulnak, 

figyelemmel a Bt. 2. §-ra.  

A 10 db 15 méter mély fúrás létesítésére, a vele egyidejűleg végezhető terepi bejárás, geodéziai 

felmérés, anyagvizsgálatok elvégzésére a Bányakapitányság álláspontja szerint a 6 hónap 
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elegendő, így a Bányakapitányság a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése alapján a kutatási időszakot 6 

hónapban határozta meg. [2. pont] 

A 4. pont a Vhr. 25. § (5)-(7a) bekezdésen, az 5. pont a Vhr. 6/E. § (4) bekezdésen, a 6. pont a 

Vhr. 6/E. § (5)-(6) bekezdésen, a 7. pont a Bt. 36. § (1) bekezdésén alapul.  

A rendelkező rész 8. pontjában érvényesített szakhatósági állásfoglalások és döntések indokolásai 

a következők: 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség: 

„A Felügyelőség a mellékletként megküldött engedélyezési dokumentációt a hatáskörébe tartozó 

vízvédelmi, vízgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a természet- és tájvédelemi, a 

hulladékgazdálkodási, valamint a zaj- és rezgésvédelmi szempontokból az adott eljárásban 

szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbiakat 

állapította meg:  

- A kutatófúrások mélyítése rövid időtartamú, nem jár a környezet zajterhelésének jelentős és 

tartós megnövekedésével.  

- A tárgyi ügyben benyújtott vizsgálati dokumentáció a 306/2010.(XII.23.) Korm.rendelet  

előírásainak levegőtisztaság-védelmi szempontból megfelel, külön levegővédelmi előírást 

megtétele nem szükséges. 10 db kutatófurás mélyítése, vizsgálatok elvégzése kb. 5 napot vesz 

igénybe. Ezután a kutatófúrásokat visszatömedékelik. A légszennyezés időigénye és kibocsátása 

minimális, elenyésző, a munkálatok befejezésével megszűnik.  

- A tárgyi bányatelken a földtani viszonyok megismerése céljából egy hét alatt 10 kutatófúrást  

végeznek, a fúrásokat visszatömedékelik, hulladék nem keletkezik. A kutatás műszaki üzemi  

tervéhez hulladékgazdálkodási szempontból feltételek közlése nem indokolt.  

- A tevékenységnek vízigénye nincs, szennyvíz nem keletkezik, A kutatási terület vízbázis  

védőterületét nem érinti. A fúrólyukakat eredeti anyagukkal visszatömedékelik.  

Környezetszennyezés bekövetkezte esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell eljárni.  

- Tárgyi tevékenység nem tartozik a mód. 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá.  

- A kutatással érintett ingatlan nem országosan védett természeti terület, nem része a Natura 2000 

hálózatnak, és az Országos Ökológiai Hálózatnak sem. A kutatás védett természeti értéket, egyedi 

tájértéket nem veszélyeztet és várhatóan a tájhasználatot sem befolyásolja károsan, azonban az 

esetleges bányanyitás tájvédelmi szempontból további vizsgálatokat tehet majd szükségessé.  

Fentiek szerint a GP Kavicsbánya Kft. által tervezett kutatás a kérelemhez mellékelt Kutatási 

Műszaki Üzemi Tervben leírtak alapján, valamint jelen előírások betartása mellett 

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek megsértését kizáró módon elvégezhető.” 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala: 

 

„Az érintett eljárásban az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján termőföldnek minősülő Győr 

külterületi 01116/9, 01116/41 hrsz-ú ingatlanok más célú végleges hasznosításának engedélyét 

11.202/2011 és 10.576/2013. számú 2012. március 5-én valamint 2014. január 14-én jogerőssé 

vált határozataival az ingatlanügyi – földvédelmi – hatóság már engedélyezte.” 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala: 

„A csatolt engedélyezési tervdokumentáció áttanulmányozását követően a hivatal megállapította, 

hogy a tervezett beruházás régészeti lelőhelyet nem érint, így nincs hatásköre szakhatósági 

állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem vesz részt.  

Felhívja azonban a hivatal az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-ában foglaltak 

értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a 

munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és 
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a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési Önkormányzat jegyzőjéhez 

bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség 

elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi birságról szóló 191/2001. 

(XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!   

A megyei múzeum a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. §-ban meghatározott régészeti vonatkozású 

tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy tárgyi beruházással összefüggésben 

megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen, így kérem, hogy a 

beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdésről azt megelőzően legalább 8 nappal írásban a 

területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot értesítse (Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum (9021 Győr, Széchenyi tér 5.)), és biztosítsa a terület átvizsgálásának lehetőségét.” 

  

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal: 

„A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi kutatási 

terület honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, 

ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.” 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője: 

„A megkereséshez csatolt engedélyezési dokumentációt a Kr. 3. számú mellékletének 13. sora 

alapján a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgáltuk és az alábbi 

megállapításokat tettük: 

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök. rendeletében, a „Bécsi úti nádas” helyi 

jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) Ök. rendeletében, 

továbbá Győri Építési szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. 

(I. 25.) Ök. rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű természetvédelmi területet, 

természetvédelmi követelményt nem érint, ezért a tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel 

hatóságunk nem rendelkezik.” 

  

A dokumentáció tartalmát és a szakhatóságok állásfoglalását figyelembe véve a Bányakapitányság 

a kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyta. 

Az igazgatási szolgáltatási díj a Bt. 43. § (9c) bekezdése szerint rendezett.  

A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján 

biztosította.  

A Bányakapitányság határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) b) pontjában, valamint a 

267/2006. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 

267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

Veszprém, 2014. március 28. 

 dr. Káldi Zoltán 

 bányakapitány 
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2. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Győr. 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala, 9002 Győr, Pf. 415. 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala, 9002 

Győr, Pf. 183. 

5. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, 1885 Budapest, Pf. 25. 

6. Győr M.J.V. Önkormányzat Jegyzője, 9021 Győr, Honvéd liget 1. 
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