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„Győr VI. – kavics, homok,
agyag” MÜT jóváhagyása
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Eper Gábor
Bányászati Osztály
(06-88) 576 643

Melléklet:
Jogerőssé vált: 2016. február 8-án
HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a GP Kavicsbánya Kft. (9011 Győr, Lehár
Ferenc út 47.; továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére a „Győr VI. – kavics, homok, agyag”
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 1 év.
2. A Bányafelügyelet a bányaüzemet a „3/2015_MÜT_térkép” nyilvántartási számú
tervtérkép szerinti lehatárolásnak megfelelően határozza meg.
3. A kitermelési tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok: Győr 01116/41, 0116/45,
0116/48 hrsz.-ú földrészlet a tervtérképen jelölt és jóváhagyott mértékig.
4. Engedélyezett kitermelés: a kitermelhető haszonanyag:

agyag
kitermelhető
nyersanyag mennyisége

xxxx m3/év

Nyersanyag
kavics
xxxx m3/év

homok
xxxx m3/év

5. A Bányafelügyelet a tervciklus során sem ásványvagyon veszteség, sem termelvény
veszteség figyelembevételét nem engedélyezi.
6. Rendelkezés biztosítékról:
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 xxxx Ft-ról szóló óvadéki szerződést a
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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. Amennyiben a MÜT végrehajtása a tervezett ütemezés szerint történik, a bányatelek
határvonalának 1.-6. számú töréspontjai mentén a végrézsűk kialakítását és
tájrendezését 2017. január 20-ig el kell végezni.
7.2. Amennyiben a bányaüzem területén kialakuló bányafalakban telepesen fészkelő
védett/fokozottan védett madárfajok 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 tevékenység végzése során környezetszennyezés bekövetkezésekor bejelentési
kötelezettség (24 órán belül) terheli a Bányavállalkozót a területi vízügyi hatóság, a
területi vízügyi igazgatóság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya felé.
7.4. A bányaüzem területén az üzemelésből fakadó zajszint nem haladhatja meg a 60 dB
értéket.
8. 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 Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályánál 2 példányban benyújtott 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.
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 A055 kódszámot is fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
Bányavállalkozó 2015. december 7-én kitermelési MÜT jóváhagyására irányuló kérelmet
nyújtott be a „Győr VI.- kavics” védnevű bányatelken kijelölt bányaüzemre.
A Bányafelügyelet a MÜT-öt 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
felülvizsgálta és megállapította, hogy a kérelem bányászati szempontból engedélyezhető. A
Bányafelügyelet VEV/001/2598-2/2015 számú végzésével, 8 napos határidő kitűzése mellett
kötelezte a Bányavállalkozót a környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata kapcsán
felmerülő egyéb eljárási költség megelőlegezésére. A Bányavállalkozó kötelezettségének
határidőben eleget tett.
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Bányavállalkozónak a döntéshozatal időpontjában a Bt. 5. § (4a) bekezdése szerinti tartozása és
bányajáradék bevallás elmaradása nem volt.
A MÜT-vel érintett ingatlanok a fölhivatali nyilvántartás adatai alapján kivett kavicsbánya
művelési ágban szerepelnek. A bányatelek az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott, 14087-18/2014. sz. előzetes vizsgálatot lezáró
határozattal rendelkezik, mely szerint a tevékenység végzéséhez környezetvédelmi engedély
nem szükséges.
A Bányafelügyelet az érintett ügyfeleket a MÜT jóváhagyására irányuló eljárás megindításáról
értesítette. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya az alábbi
nyilatkozatot tette:
„Nyilvántartásunk alapján a győri 01116/48 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el a 734372 sz. IV.
rendű vízszintes földmérési alappont hálózati pont, melynek megszüntetését a környezet
pontellátottsága nem teszi lehetővé.
A 2012. évi XLVI. Tv. 27. (2)-(4) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosának, illetve a
tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének) tartózkodnia kell minden olyan
tevékenységtől, amely az ingatlanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy
megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az
ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) az ingatlanügyi
hatóságnak köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon
belül bejelenteni.
A földmérési jel helyreállításának, pótlásának, áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az
viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll.
A földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok
gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége.
Amennyiben áthelyezésre /pótlásra/ lenne szükség, akkor az irányuló kérelmet hivatalunk
részére kell megküldeni a költségvállalói nyilatkozattal együtt. Az ingatlanügyi hatóság az
elmozdított, megrongált, vagy megsemmisült földmérési jel helyreállítását az ingatlan
mindenkori jogszerű használójának, ennek hiányában tulajdonosának költségére rendeli el. Az
ingatlanügyi hatóság döntésével szemben a fellebbezés kizárt. A költségek adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül.
Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani a földmérési jel megközelíthetőségét karbantartási és
mérési célból. Fentiek betartása esetén tárgyi MÜT jóváhagyásához hozzájárulok.”
A Bányafelügyelet a MÜT-hez mellékelt bányamérési adatokat és a korábbi tervidőszakok
bányatérképeit megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilatkozatban hivatkozott földmérési
alapponttal érintett felszíni ingatlanrészt a korábbi bányászati műveletek már érintették, mely a
földmérési jel megsemmisüléséhez vezetett. A hálózati alappont pótlása ingatlanügyi eljárás
keretében történik, így a Bányafelügyelet a megsemmisült földmérési jellel kapcsolatosan a
műszaki üzemi terv jóváhagyása kapcsán nem rendelkezett.
A MÜT-öt a Bányafelügyelet megküldte a bányászati szakigazgatási eljárásban érintett
szakhatóságoknak. A HM Hatósági Hivatala HHI/8645-1/2015 számon szakhatósági eljárását
megszűntette.
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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, figyelemmel arra, hogy
Bányavállalkozó a tulajdonjogát hiteles tulajdoni lap megküldésével 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. Bt. 41. § (7) és Vhr. 25. § (8)-(12).
A Bányafelügyelet a biztosíték mértékét a Bányavállalkozó által beterjesztett költségterv
alapján, tízezer forintra kerekítve határozta meg.
A Bányafelügyelet felhívja Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy a folyamatosan
elvégzett és a Bányafelügyelet által elfogadott tájrendezés esetén a biztosítéki összeg
csökkenthető.
7.1. A Bt. 27. § (4) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, Vhr. 22. § (1)-(2) bekezdés. A tervezett
kitermeléssel a hivatkozott szakaszokon a határ- illetve védőpilléreket elérik, ezért
lehetőség van a megadott ütemezésben a végállapoti részük kialakítására és a tájrendezés
elvégzésére.
7.2. A természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény a 43. § (1) bekezdése és a
fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 2. §-a.
7.3. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése.
7.4. A 27/2008 (XII.3.) KvVm_EüM együttes rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján.
8. 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. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
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, 2016. január 20.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapják:
1. GP Kavicsbánya Kft. 9011 Győr, Lehár F. u. 47.
2. FGSZ Földgázszállító Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház út 5.
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 9022 Győr Czuczor Gergely
u. 18-24.
4. Irattár
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