Ügyiratszám:

VEV-001/2439-5/2015.

Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

Huszár Attila
Bányászati Osztály
88/576 –642
20/662-5449

Tárgy:

Triberg General Kft.
Mosonmagyaróvár V.Homokos kavics védnevű
bányatelek MÜT
jóváhagyása

Jogerőssé vált: 2016. január 19-én
HATÁROZAT
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály (továbbiakban Bányafelügyelet) a TRIBERG General Kft. (9200
Mosonmagyaróvár, Alkotmány út 32.; továbbiakban Bányavállalkozó) által Mosonmagyaróvár
V.- homokos kavics védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre
beterjesztett kitermelési műszaki üzemi tervet (MÜT)
jóváhagyja,
a következő feltételekkel:
1. A műszaki üzemi terv teljesítési ideje (hatálya): a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 10 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a MMÓV-BT-2014 nyilvántartási számú tervtérkép
szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: a Mosonmagyaróvár 0133/6
hrsz.-ú földrészlet, a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag: homokos kavics (nyersanyag kód:
1471),
mennyisége:
Kitermelés éve

Nyersanyag (homok)

2016
2017
2018
2019
2020

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
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2021
2022
2023
2024
2025

xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3
xxxx m3

A Bányafelügyelet meddő értékesítését engedélyezi a tervidőszakban betervezett letakarítás,
63060 m3 mértékig. 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.
5. A tervciklus során sem ásványvagyon veszteség,
figyelembevételét a Bányafelügyelet nem engedélyezi.

sem

termelvény

veszteség

6. Rendelkezés a biztosítékról:
6.1 A Bányafelügyelet Bányavállalkozó tervezett bányászati tevékenységéből eredő
kötelezettségeinek pénzügyi fedezetére xxxx Ft (xxxx forint) biztosíték adását írja elő.
6.2. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát,
amely bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá
válásától számított 30 napon belül köteles az eredeti bankgaranciát (melynek
kedvezményezettje: Veszprém Megyei Kormányhivatal 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) a
Bányafelügyeletnek megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányafelügyelet a biztosíték
adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását megtiltja.
7. További Bányafelügyeleti előírások:
7.1. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik Bányavállalkozó
a bányatelek határvonal 1-12-11-10-9-8. számú töréspontjai között a tervezett
tájrendezést köteles elvégezni.
7.2. Amennyiben a rézsűkben (partfalakban) telepesen fészkelő védett / fokozottan védett
madárfajok (partifecske, gyurgyalag) telepednek meg, az érintett partfal 30 m-es
körzetében azonnal fel kell függeszteni a munkát, és azt csak a fészkelési időszakon
kívül, az augusztus 31.-március 15. közötti időszakban szabad folytatni.
7.3. A bányaüzem működtetése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve
haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a környezetvédelmi hatóságnak be
kell jelenteni.
7.4. A környezeti elemek – talaj – védelmét a dokumentációban leírtak szerint a bányászati
tevékenység ideje alatt folyamatosan biztosítani kell.
8. A Bányafelügyelet a benyújtott Bányászati Hulladék-gazdálkodási Tervet (BHGT)
elfogadja.
A tárolt bányászati hulladék homokos, agyagos kőzetlisztes kőzettörmelék, agyagos homok.
9. Az eljárás során felmerült 28. 000 Ft egyéb eljárási költséget Bányavállalkozó viseli.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott önálló fellebbezésnek van
helye. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan,
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tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jogvagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
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 A 055 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2015. november 13-án érkezett kérelmében a „Mosonmagyaróvár V.- homokos
kavics” védnevű bányatelek tekintetében, a tervtérképen lehatárolt bányaüzemre kitermelési
műszaki üzemi tervet (MÜT) nyújtott be jóváhagyásra.
A Bányafelügyelet a kérelmet 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 azt bányászati szempontból jóváhagyásra alkalmasnak találta.
Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása
nem volt.
A bányászati tevékenységre igénybe vehető Mosonmagyaróvár 0133/6 hrsz.-ú földrészlet kivett
terület, épület, udvar.
Bányavállalkozó rendelkezik az ingatlan tulajdonosával megkötött, ügyvéd által ellenjegyzett
megállapodással, mely megállapodás tartalmazza az ingatlan bányászati célból történő
igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.
A Bányafelügyelet a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
Vhr. 14. § (2) bekezdés a) pont.
Vhr. 14. § (2) bekezdés e) pont.
Vhr. 14. § (2) bekezdés b) - c) pont. és az 54/2008. Korm. rendelet 2. § (1b) bekezdés, 8.
§ és 8/A. §.
5. Vhr. 14. § (2) bekezdés d) pont.
6. Bt. 41. § (7) bekezdés és Vhr. 25. § (7)-(9) és (11) bekezdések.
A Bányafelügyelet tekintettel a tervezett bányászati tevékenységgel kialakuló állapotra, a
Bányavállalkozó által készített költségterv alapján a kiszámított biztosítéki összeget
elfogadja. A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a
folyamatosan elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a
biztosítéki összeg csökkenthető.
7.
7.1. Bt. 27. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1) bekezdés.
A tervidőszakban a kitermeléssel a bányatelek határvonal 1-12-11-10-9-8. számú
töréspontjai között elérik a határpillért és lehetőség lesz a végállapoti rézsűk kialakítására
és a tájrendezés elvégzésére.
1.
2.
3.
4.

7.2. 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdés.
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7.3.-7.4 6/2009. (IV. 14.)KvVM-Eüm-FVM együttes rendelet
8. A Bányafelügyelet a hulladékgazdálkodási tervet elfogadta a 14/2008. (IV. 3.) GKM
rendelet (Bhr.) 4. § (4) bekezdése alapján, mert a Bhr. 4. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad)
alpontjában foglaltak (bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzései) teljesülnek.
Bányavállalkozó a bányászati hulladékot részben a bánya biztonsági védőtöltéseiben
részben a bányaudvaron kialakított depóban helyezi el illetve értékesíti.
A Bányafelügyelet a tárolt hulladék inert jellegét a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnökének a Bhr. 17. § (8) bekezdése alapján a Hivatalos Értesítő 2011. évi 10.
számában közzétett közleményében foglaltak figyelembe vételével állapította meg.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kérelemben kitermelésre tervezett meddőanyag
nem a Bhr. 1. melléklet szerinti „A” osztályú lerakóban kerül elhelyezésre, a bányászati
hulladék tárolása három évnél hosszabb ideig tart, a bányászati hulladék elhelyezésére
szolgáló hulladékkezelő létesítmény kialakítása nem jár építési tevékenységgel. A Bhr.
6.§ (1) bekezdés alapján Bányafelügyelet a hulladékkezelő létesítményt jelen eljárás
során engedélyezi a MÜT-ben leírtak szerint, a tervtérképen jelölt helyen.
9. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 157. § (1) és 158. § (1) bekezdés, 78/2015. Korm.
rendelet 2. § és 1. melléklet 6.2. pontja.
A Bt. 43. § (9b) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) és a Bt. 43/B. § (3) bekezdésén alapul. 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) 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 2015.december 21.

Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány

Kapják:(tértivevénnyel)
1. Triberg General Kft. 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány út 32.
2. Bergovics Elemér, xxxx
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya 9021 Győr, Árpád út 28-32.
4. Irattár.
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