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HATÁROZAT  

 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda 
Kft. által benyújtott kérelemre, a Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-on ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és 
üzemeltetését engedélyező 772-8/2015. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 3. pontjának módosítása: 

 

„3. Az anyagnyerő hely komplex műveleti tervében megjelölt területéről kitermelhető ásványi 

nyersanyag megnevezése és mennyisége: 

Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419)  

Kitermelhető mennyiség: xxxx m3  

 

Az anyagnyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető ásványi 

nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes tulajdont 

nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag a 

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 320/7/2011. iktatási számú határozatával 

kiadott, majd a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/2340-5/2015.Ált. számú 

határozattal módosított, a Tisza bal parti védvonalfejlesztés (Tiszafüred és Rakamaz között) keretében 

tervezett vízimunkák, vízilétesítmények építésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyben foglalt 

Tisza bal part 58+100 – 61+170 km építési szakaszon, Tiszagyulaháza település közigazgatási 

területén a 089/1 és Tiszadob település területén a 0398 hrsz-ú ingatlanokon tervezett töltésszakasz 

megépítéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi forgalomba nem 

hozható, más területen nem hasznosítható. A kitermelt nyersanyag után bányajáradék befizetési 

kötelezettség nem keletkezik.” 

 

A határozat 4. pontjának módosítása: 
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„4. Az anyagnyerő hely kizárólag a Tiszagyulaháza 020/8, 018/4 és a 019/3 hrsz-ú 

külterületi ingatlanok határain belül, a műveleti térképen az alábbi, EOV koordinátákkal meghatározott 

sarokpontok által körülhatárolt területen létesíthető: 
 

Bővített anyagnyerőhely 

sarokpontjai 

Megállapított 

anyagnyerőhely 

sarokpontjai 

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

1 1 806901.0 291857.8 90.7 

2 2 806832.6 291783.9 91.0 

3 3 806582.5 291514.0 91.4 

4 4 806568.5 291501.3 91.2 

5 5 806566.4 291501.3 91.2 

6 6 806564.2 291502.4 91.3 

7 7 806561.0 291500.1 91.2 

8 8 806549.8 291522.4 91.2 

9 9 806524.4 291549.4 90.9 

10 10 806514.2 291552.1 89.7 

11 11 806579.7 291626.7 90.4 

12 12 806619.5 291674.8 90.7 

13  806707.6 291781.4 90.9 

14  806647.8 291993.4 91.2 

15  806695.0 292014.0 90.6 

16  806753.8 292060.7 90.6 

17  806848.7 292162.5 91.1 

18  806898.7 292020.1 90.9 

19  806820.4 291927.2 90.9 

20 15 806827.0 291922.7 90.7 

Az anyagnyerő hely területe: 8 ha 5478 m2 

  fedőlapja: 92,5 mBf 

  alaplapja: 85,0 mBf” 

  

A határozat 5. pontjának módosítása: 

 „A Tiszagyulaháza 020/8, 018/4 és a 019/3 hrsz-ú ingatlanokon folytatott tevékenységgel 

összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 

bányakárokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” 

 

A határozat 12. pontjának módosítása: 

 

„12. A Bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos anyagnyerő 

hely engedélyesét terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk 

megtérítésének pénzügyi fedezetére, az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 

12 340 000 Ft, azaz Tizenkétmillió-háromszáznegyvenezer forint értékben hitelintézettel megkötött 

fedezeti megállapodást (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja elő. A biztosíték 

rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat eredeti példányban 2015. szeptember 25-ig be kell 

terjeszteni a Bányafelügyelethez.” 

 

A 772-8/2015. számú határozat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak. 

 

A határozat ellen önálló fellebbezésnek van helye, melyet a határozat közlésétől számított 15 napon belül 

lehet előterjeszteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve, de a Bányafelügyeletre benyújtva. 
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A fellebbezés illetéke 5000 (azaz Ötezer) forint, melyet a fellebbezés benyújtásakor kell leróni a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően illetékbélyegben. 

 

 

 

    INDOKOLÁS  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bányászati Osztályra kérelem érkezett a Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.-től (8100 

Várpalota, Korompay L. u. 3. fsz. 17.), mely kérelem a Tiszagyulaháza 020/8 hrsz-ú ingatlanon 

ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését engedélyező 772-8/2015. számú határozat 

módosítására irányul.  

 

A kérelmező kérelme indokaként előadta, hogy az engedély alapján megkezdett kitermelés során 

megállapították, hogy a talajvíz miatt a területen fellelhető agyag nedvességtartalma 87,5 mBf szint a latt 

töltésépítésre alkalmatlan, ezért szükséges az ásványinyersanyag-kinyerő hely bővítése. Beépítésre alkalmas 

agyag a Tiszagyulaháza 018/4 hrsz-on található, ezért ezen területre kéri az Engedélyes az 

ásványinyersanyag-kinyerő hely bővítését, a bővítés kiterjed továbbá a 019/3 hrsz-ú területre, mert ezen 

ingatlanra került kijelölésre védőpillér, az anyagnyerő helyet keresztező csatorna védelmére. Az Engedélyes 

a bővítés következtében megnövekedő kötelezettségek pénzügyi fedezetére új ajánlatot tett a rekultivációs 

költségek, s ezzel együtt a biztosíték összegének módosításával.  

A Bányafelügyelet a kérelemben előadottaknak helyt adva, a rendelkező rész szerint határozott a 772-8/2015. 

számú engedély 3., 4., 5. és 12. pontjának módosításáról, melyek rendre a Bt. 47. § (7) bekezdés, a 47/C. § 

(2) bekezdés, a 47/A. § (2) bekezdés és a 47/A. § (3) bekezdés, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII.19.) Korm. rendelet 32/B. § előírásain alapulnak. 

 

Az anyagnyerő hely létesítési engedély kérelemre történő módosításának lehetőségét a bányászatról szóló 

1993. évi XLVIII. törvény 47/B. § (3) bekezdése biztosítja.  

 

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes 

személyes illetékmentességben részesül. 

 

A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésén alapul.  

 

A Bányafelügyelet illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

  

 

 

Miskolc, 2015. augusztus 26.                                  

                                                Demeter Ervin kormánymegbízott  

    nevében és megbízásából: 

 

 

    Süttő István 

    főosztályvezető 


