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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 

alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva – a Tiszabecs 0136/3 hrsz-ú ingatlanon 

BO/15/1407-9/2017. számú határozattal engedélyezett ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: 

anyagnyerő hely) komplex műveleti tervének módosítása tárgyában indított eljárásban meghoztam az 

alábbi  

 

HATÁROZATOT. 

 

Az építtető Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.; a 

továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey 

utca 21.; a továbbiakban: Kérelmező) által beterjesztett kérelem és mellékletei alapján a Tiszabecs 0136/3 

hrsz-ú ingatlanon BO/15/1407-9/2017. számú határozattal engedélyezett anyagnyerő hely bővítését a 

Tiszabecs 0138 hrsz-ú ingatlannal és az anyagnyerő hely komplex műveleti tervének módosítását 

jóváhagyom és a megjelölt ingatlanok területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi 

feltételekkel  

engedélyezem. 

 

1. Az anyagnyerő helyről kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): 

képlékeny agyag II. (kódja: 1419); mennyisége: xxxx m3  

 

2. Az anyagnyerő hely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tiszabecs 0136/3 és 0138 hrsz-ú 

ingatlanokon, +113,74 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét 

képező 2/M/2017. számú térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOV koordinátákkal 

lehatárolt - területen létesíthető: 

 

Sarokpont Y(m) X(m) Z(mBf) 

1. 929902,88 313508,29 117,59 

2. 929955,17 313532,64 117,82 

3. 929953,91 313526,78 117,77 

4. 929993,37 313531,82 117,78 

5. 930003,84 313533,10 117,91 

6. 930154,26 313552,89 116,86 
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7. 930175,94 313551,26 117,14 

8. 930186,99 313540,19 117,15 

9. 930225,86 313512,19 117,11 

10. 930268,33 313491,37 117,09 

11. 930300,82 313485,12 117,04 

12. 930198,33 313274,03 117,62 

13. 930053,71 313390,03 117,98 

14. 930021,99 313414,90 117,57 

15. 930014,08 313398,39 118,11 

16. 929880,60 313119,81 117,50 

17. 929683,83 313208,04 117,55 

18. 929691,44 313258,07 117,60 

19. 929722,44 313415,93 117,81 

20. 929726,54 313419,94 117,82 

21. 929885,94 313498,47 117,35 

 

Az anyagnyerő hely területe: 0,136225 km2 (13 ha 6225 m2).  

 

3. Pillérek megállapítása: 

Az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében - a kérelmező 

által előterjesztett adatok és számítás alapján - határpillért jelölök ki az anyagnyerő hely sarokpontjai 

által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a 

+113,74 mBf szintig kell megszerkeszteni.  

Az anyagnyerő hely határvonala mentén húzódó 0152, 0153 és 0156 hrsz-ú csatornák védelme 

érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki az 

anyagnyerő hely érintett határvonalaitól számított 6 m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a 

+113,74 mBf szintig kell megszerkeszteni. 

A 0136/3 és 0138 hrsz-ú ingatlanok között húzódó 0137 hrsz-ú földút védelme érdekében - a kérelmező 

által előterjesztett adatok és számítás alapján – védőpillért jelölök ki a földút mindkét szélétől mért 5-5 

m-es védősávval és 27°-os határszöggel, melyet a +113,74 mBf szintig kell megszerkeszteni. 

A kijelölt határ- és védőpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi 

nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos. 

 

4. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos tevékenységek 

csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az anyagnyerő hely felelős 

műszaki vezetőjét és helyetteseit a kérelemben foglaltak alapján a nyilvántartásban az alábbiak szerint 

rögzítem: 

− felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd (5600 Békéscsaba, Puskin u. 15.); nyilvántartási 
száma: KB-SZBK/2696-2/2013. 

− felelős műszaki vezető helyettesek:  
▪ Balaton Istvánné (6727 Szeged, Csap u. 40.); nyilvántartási száma: KB-SZBK/2787-2/2013. 
▪ Kiss Dávid (4965 Kölcse, Bocskai u. 2.); nyilvántartási száma: KB-MBK/1740-2/2015. 

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti 

terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az anyagnyerő hely üzemeltetése alatt a helyszínen 

legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betartsák. 

 

5. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos, Engedélyest terhelő kötelezettségek 

teljesítésének és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi fedezetére – a 

Kérelmező által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján - 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint) 

értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő 

nyújtását írom elő. Kérelmező igazolta, hogy az előírt biztosíték rendelkezésre áll. 
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6. A BO/15/1407-9/2017. számú határozat módosítással nem érintett előírásai változatlanul érvényben 

maradnak. Jelen határozat csak a BO/15/1407-9/2017. számú határozattal együtt érvényes.  

 

 

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

Szolgálathoz címzett, de a Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, 

Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén annak 

benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (42 500 Ft-ot) 

átutalással kell teljesíteni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak a Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10032000-01417179 számú számlájára és az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva 

igazolni kell, melyen az A0820 kódszámot is szerepeltetni kell. 

 
 

Indokolás 

 

Hatóságom az engedélyes Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 

19.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró, tevékenységet végző „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt. 

(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.; a továbbiakban: Kérelmező) által beterjesztett kérelem és mellékletei 

alapján a Tiszabecs 0136/3 hrsz-ú ingatlanon anyagnyerő hely létesítését BO/15/1407-9/2017. számú 

határozatával, 2018. december 31-ig terjedő érvényességgel engedélyezte és az anyagnyerő hely 

komplex műveleti tervét jóváhagyta.  

A Kérelmező hatóságomhoz 2017. szeptember 6-án érkezett beadványában a Tiszabecs 0136/3 hrsz-ú 

ingatlanon BO/15/1407-9/2017. számú határozattal engedélyezett anyagnyerő hely komplex műveleti 

tervének módosítását kérelmezte. A módosítás az anyagnyerő hely területének Tiszabecs 0138 hrsz-ú 

ingatlannal történő bővítésére irányult. Az anyagnyerő hely üzemeltetésének határideje nem változott. 
 

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy: 

- Az anyagnyerő hely bővítési területe nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni 

művelésre megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és 

védett természeti területet vagy Natura 2000 területet. 

- Az anyagnyerő hely bővítéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát és az ingatlan 

végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10177-6/2017. számú határozata) 

igazolták. 

- A Kérelmező által készített és beterjesztett módosított komplex műveleti terv és mellékletei 

megfelelnek a Bt. 47.-47/D. §, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek. 
 

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága 

a következő: 

Az 1. pont rögzíti az anyagnyerő helyről kitermelhető anyag minőségi és mennyiségi meghatározását, 

amellyel az Engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen 

elszámolni. 

A 2. pont rögzíti a módosított anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait. 

A 3. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpilléreket, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. 

(III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint. 

A 4. pontban foglaltakat – tekintettel további felelős műszaki vezető helyettes megbízására - a Bt. 47/D. § 

(1) bekezdése, 

Az 5. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam 

elő. Az előírt biztosíték rendelkezésre állását a kérelmező korábbi beadványában már igazolta. 

A 6. pontban a BO/15/1407-9/2017. számú határozatnak a jelen határozattal nem érintett előírásai 

hatályban tartása érdekében rendelkeztem.  
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Döntésemet az előzőekben rögzített tényállás és hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

 
Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. §-ában meghatározottak szerint folytattam le. 

Az eljárás megindításának napja 2017. szeptember 7. Az ügyintézési határidő leteltének napja, 

figyelemmel a jogsegély időtartamára is: 2017. október 4. 

Az eljárási határidőt a Ket. 33. § előírásai határozzák meg. 

 

A Kérelmező az eljárás 85 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az erről kiállított számlát jelen 

határozathoz mellékelve küldöm meg.  

 
Tájékoztatom a Kérelmezőt, hogy a BO/15/1910-4/2017. számú függő hatályú végzéshez a Ket. 71/A. § 

(4) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Bányafelügyeletet fizetési kötelezettség nem 

terheli, mert a kérelem beérkezését (2017. szeptember 6.) követő két hónapon belül érdemi döntést 

hoztam. 

 

A jogorvoslati eljárásra való felhívás a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés előírásán alapul. A jogorvoslati 

eljárás díját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) 

bekezdés t) pontja, míg illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 

28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete határozza meg. 
 

 

Miskolc, 2017. szeptember 27. 

 

 

 Demeter Ervin 

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 Szőcs Péter 

 osztályvezető 
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A BO/15/1910-6/2017. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel) 

 

1. „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt. 4400 Nyíregyháza Vécsey utca 21.  

2. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19. 

3. „eljárás során érintett magánszemély” 

4. „eljárás során érintett magánszemély” 

5. „eljárás során érintett magánszemély” 

6. „eljárás során érintett magánszemély” 

7. „eljárás során érintett magánszemély” 

8. „eljárás során érintett magánszemély” 

9. „eljárás során érintett magánszemély” 

 

 


