Iktatószám: BO/15/934-19/2019.
Ügyintéző: Horváth Zoltán
Telefon:
46/503-764

Tárgy: a Nagyar 0107/19 hrsz-ú
ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére
irányuló eljárás
Melléklet:-

Véglegessé vált: 2019. május 08-án
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja,
valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése alapján – a Kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva - a Nagyar 0107/19
hrsz-ú (Kisar 5. jelű) ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére és komplex műveleti tervének
jóváhagyására irányuló eljárásban meghoztam a következő

határozatot:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban:
Engedélyes) megbízásából eljáró Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; a
továbbiakban: Kérelmező) által beterjesztett kérelem és mellékletei alapján a Nagyar 0107/19 hrsz-ú
(Kisar 5. jelű) ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) komplex műveleti
tervét jóváhagyom és az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel
engedélyezem.
1. Az anyagnyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai:
 Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)
 Tevékenységet végző: Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.)
2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé
válásának időpontjától kezdődően 2019. november 15-ig érvényes.
3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag):
 megnevezése: az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
melléklete szerint: képlékeny agyag II. (kódja: 1419),
3
 mennyisége: xxxx m
A kitermelt nyersanyag felett Engedélyes tulajdont nem szerez, a nyersanyag a Magyar Állam
tulajdonában marad. A nyersanyag kizárólag az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és
környezete” megnevezésű projekt kivitelezéséhez, a Tisza bal parti töltésének 126+720 - 130+520
tkm közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés, műtárgy építéséhez
használható fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (tel.: 46/503-740); Email: banyaszat@borsod.gov.hu;
Ügyfélfogadás: Kedd: 9.00-14.00; Csütörtök: 9.00-14.00
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4. Az anyagnyerő hely a Nagyar 0107/19 hrsz-ú ingatlanon, +109,18 mBf szintig terjedő műveleti,
kitermelési mélységgel (a továbbiakban: alaplap), a komplex műveleti terv mellékletét képező
térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOV koordinátákkal lehatárolt - területen
létesíthető:

Sarokpont

Y (m)

X (m)

Z mBf

1.

910 072,68

308 561,63

112,55

2.

910 101,89

308 565,77

112,48

3.

910 136,63

308 574,82

112,38

4.

910 292,72

308 562,11

112,45

5.

910 303,95

308 525,92

112,33

6.

910 220,31

308 483,44

111,86

7.

910 154,91

308 449,24

111,96

8.

910 124,56

308 447,60

112,01
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Az anyagnyerő hely területe: 1 ha 8600 m .
Alaplapja: +109,18 mBf
5. Pillérek megállapítása:
5.1. Jelen határozat 4. pontjában EOV koordinátákkal körülhatárolt célkitermelőhely területén
kívüli területek és létesítmények védelme érdekében határpillért jelölök ki Kérelmező által
előterjesztett adatok és számítás alapján az anyagnyerő hely határvonaltól számítottan 5 mes védősávval, a komplex műveleti térképen ábrázolt módon.
A határszög értéke 14. A határpillér a célkitermelőhely alaplapjára vonatkoztatva került
megszerkesztésre a határszög korrekcióval (3°) csökkentett értékkel.
5.2. Védőpillér kijelölésére nem kerül sor.
5.3. A kijelölt határpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi
nyersanyag kitermelést vagy egyéb földmunkát végezni tilos!
6. Az anyagnyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos előírások:
a) Az anyagnyerő hely üzemeltetése, megszüntetése, tájrendezése során a 43/2011. (VIII. 18.)
NFM rendelet előírásait be kell tartani.
b) A jóváhagyott komplex műveleti tervtől eltérni csak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: Bányafelügyelet) jóváhagyásával szabad. Az anyagnyerő hely
létesítési engedélye hivatalból abban az esetben módosítható, ha a kitermelési tevékenység
során védendő érték válik ismertté.
c) Az anyagnyerő helyen bekövetkezett súlyos balesetet az Engedélyes vagy a kivitelezést végző
köteles a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági
szabályzatról rendelkező 9/2013. (III. 22.) NFM rendeletben foglalt szabályok szerint
haladéktalanul a Bányafelügyeletnek bejelenteni. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a
homlok megcsúszása vagy a hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést
veszélyeztet, vagy abban kárt okoz.
d) Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki
biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező
személynek kell ellátnia, kivéve, ha a felelős műszaki vezető vagy helyettese maga látja el a
műszaki felügyeletet is.
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e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a Bt.
bányakárokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
7. 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 helyettesét a kérelemben foglaltak alapján a
nyilvántartásban az alábbiak szerint rögzítem:
 Felelős műszaki vezető: Toth Ferenc (nyilvántartási száma: KB-BBK/1455-2/2013)
 felelős műszaki vezető helyettes: Tóth Olga Sára (nyilvántartási száma: KB-BBK/20162/2013)
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.
8. Az anyagnyerő hely tájrendezésével kapcsolatos előírások:
a) Engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély
érvényességének lejáratáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybe vett terület
helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve
szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek.
b) Az anyagnyerő hely Engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését követően a
kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a természeti környezetbe illően kialakítani.
c) Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő
hely helyreállítását az Engedélyes köteles 30 napon belül a Bányafelügyeletnek bejelenteni és
az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a Bányafelügyelettől kérelmezni. A
kérelemhez mellékelni kell a végállapotot ábrázoló térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag
mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó igazolást.
9. 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 1.186.000,- Ft, azaz
egymillió-száznyolcvanhatezer forint értékben óvadék alapítását és az óvadékként szolgáló pénz
összegének a Kormányhivatal hatósági letéti számláján történő elhelyezését írom elő. Az óvadék
létrehozásáról szóló szerződést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal kell megkötni.
Engedélyes jelen határozat véglegessé válását követő 10 napon belül köteles az óvadék
létrehozásáról szóló szerződés megkötését a szerződés tervezet Hivatalomhoz történő
előterjesztésével kezdeményezni. Legvégső határidő a biztosíték létrehozására: jelen határozat
véglegessé válását követő 30. nap.
10. A Kormányhivatal kulturális örökség védelmére kiterjedő hatáskörében eljárva a következők szerint
rendelkezem:
10.1. Az ásványi nyersanyag-kinyerőhely létesítése során az elsődleges földmunkák
(tereprendezés, munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti megfigyelés mellett
végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Várkapitányság
Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1113
Budapest, Daróczi út 3J és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
10.2. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés időpontjáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni.
10.3. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell
nyújtani.
11. Az anyagnyerő helyet BO/15/934-19/2019. számon nyilvántartásba veszem.
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A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz címzett, de Hivatalomhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás
díja az elsőfokú eljárási díj 50 %-a, azaz 100.000.- Ft. A jogorvoslati eljárás díját az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó, a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendeletben rögzített szabályok
szerint kell megfizetni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára átutalással, vagy készpénzátutalással.

Indokolás
Kérelmező a 2019. 04. 10-én iktatott kérelmében a Nagyar 0107/19 hrsz-ú (Kisar 5. jelű), a Bt. 1. §
(1) bek. m) pontja szerinti anyagnyerőhely létesítésének és komplex műveleti tervének jóváhagyását
kérelmezte. A kérelme mellékleteként előterjesztett dokumentáció alapján az anyagnyerő helyet a
Tisza bal parti töltésének 126+720 - 130+520 tkm közötti szakaszán vizek kártételei elleni védekezés
céljából töltés építéséhez, fejlesztéséhez szükséges ásványi nyersanyag biztosítása érdekében
kívánja létesíteni. A Tisza bal parti töltés 122+900 – 130+681 tkm közötti szelvények közötti
árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítésének engedélyezése tárgyában a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a 36600/142427/2016.ált számú határozatával adott ki vízjogi létesítési engedélyt. A vízjogi létesítési engedély
engedélyese az Országos Vízügyi Főigazgatóság (Engedélyes).
A BO/15/934-4/2019. számú végzésben megkerestem a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (a
továbbiakban: MBFSZ) és kértem tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy Engedélyesnek van-e
koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett
bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj, bírság, jogosulatlanul kitermelt
ásványinyersanyag-érték tartozása, illetőleg a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét
teljesítette-e. Az MBFSZ-HATOSAG/982-2/2019. számú végzésben az MBFSZ arról tájékoztatott,
hogy Engedélyesnek tartozása nincs.
A BO/15/934-5/2019. számú végzésben megkerestem a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Bányászati Osztályt, a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályt, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályt és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályt és kértem tájékoztatásukat
arra vonatkozóan, hogy Engedélyesnek van-e jogerős és végrehajtható határozattal megállapított
bírság tartozása. A megkeresett hatóságok arról tájékoztattak, hogy Engedélyesnek bírság tartozása
nincs.
Annak tisztázása érdekében, hogy az anyagnyerő hely területe érinti-e vízbázisok védőterületét, illetve
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet (Bt. 47. § (5) bekezdése), a BO/15/934-10/2019. iktatási
számú végzésben megkerestem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/3052-1/2019. ált
ügyiratszámon a következő tájékoztatást adta:
„A rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján megállapítom, hogy a Nagyar 0107/19
hrsz.-ú (Kisar 5. jelű) földterület közüzemi vízbázist nem érint, közüzemi vízmű vízbázisát nem
veszélyezteti. A megkeresésre történő válaszadás az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés alapján, 5 napon belül megadtam.”
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01176-2/2019. ügyiratszámú végzésében a következő
tájékoztatást adta:
„A megkeresés keretében nyilatkozom, hogy az engedélyezéssel érintett területen védetté nyilvánított
régészeti lelőhely nem található.
Azonban a kulturális örökség védelme érdekében a következő előírásokat tarjuk szükségesnek:
1. Az ásványi nyersanyag-kinyerőhely létesítése során az elsődleges földmunkák (tereprendezés,
munkaárok földtömeg kiemelése stb.) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó
és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1113 Budapest, Daróczi út 3J és állapodjon meg
a régészeti tevékenység elvégzéséről.
2. Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés időpontjáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztályát tájékoztatni.
3. A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.
INDOKOLÁS
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 2019. április
17. napján megkeresést küldött Hivatalomnak a Nagyar 0107/19 hrsz-ú (Kisar 5. jelű)
ásványinyersanyag-kinyerö hely létesítése és komplex műveleti tervének jóváhagyása ügyében.
A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontja, a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. d) pontja és a Kötv. 23/. § (1)
bekezdése szerint kiemelt nagyberuházásnak minősül.
A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint nagyberuházás megvalósítása esetén a régészeti földmunka,
valamint a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. r.) 43. § (3) bekezdése alapján a kivitelezés során a földmunkákkal érintett, és
egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/G. § (2) bekezdés b) pontja szerint
kiemelt nagyberuházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Várkapitányság
Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Elérhetősége:
Tel: +36 20 259 4952; +36-1-225-0554; Cim: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; Weboldal:
http://varkapitanysag.hu/regeszet.html; E-maíl: regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu; Postafiók
cím: 1519 Budapest, Pf. 365.) a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András
Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-722) útján gondoskodik a kivitelezés
során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka elvégzéséről.
Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
25. § (1) és 80. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. A jogorvoslat
lehetőségéről az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdés rendelkezik. Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 47. § (5) pontja,
illetékességét a Korm. t 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.”
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján 2019. 04. 17-én, BO/15/934-11/2019.
iktatási számon értesítettem a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/05484-4/2019. Ügyiratszámon a következő tájékoztatást adta:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály
BO-08/KT/05484-2/2019.
számú
levelében
megkereste
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályát, amely 6092-1/2019. számon az alábbi választ adta:
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„Mint ahogy arra a megküldött dokumentáció részét képező komplex műveleti tervben is hivatkoztak, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
az 1181-60/2016. sz. határozatába adott környezetvédelmi engedélyt az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) részére, az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán” című projekt
részét képező Tisza bal parti töltés (122+900-130+681 tkm) és Tisza jobb parti töltés (48+200-54+292
tkm) fejlesztésére, üzemeltetésére.
Az engedély a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén jogerőre emelkedésének
napjától (2016.08.17.) határozatlan ideig érvényes.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányban elvégezték a
tevékenység megvalósításához szükséges földanyag kitermelésére alkalmas anyagnyerő- és tartalék
anyagnyerőhelyek környezet-, természet- és tájvédelmi szempontú vizsgálatát is. Jelen eljárás tárgyát
képező, Nagyar 0107/19 hrsz. alatti anyagnyerőhely „Kisar 5” anyagnyerőhelyként szerepelt a hatástanulmányban, amely a hivatkozott számú határozat szerint korlátozás nélkül vehető igénybe.
A tárgyi ingatlan a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 142/2007.
(XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján védett természeti terület, valamint az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Korm.rendelet és a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 terület.
A Főosztály a 4153-3/2019. sz. ügyiratában végezte el a fenti hrsz.-ú terület végleges más célú
hasznosításának szakkérdés vizsgálatát, amelyben előírással járult hozzá a hivatkozott számú
ingatlan töltésfejlesztéshez kapcsolódó anyagnyerőhelyként történő hasznosításához.
Amennyiben a létesítés, a tevékenység folytatása és annak felhagyása a hivatkozott számú
ügyiratokban foglalt előírások betartásával, feltételek teljesülésével, és az alábbiak figyelembevételével történik, a Főosztály az anyagnyerőhely megvalósítása és a komplex műveleti terv
jóváhagyása ellen kifogást nem emel:
- A komplex műveleti terv szerint az ásványinyersanyag-kitermelést követően a területen vizes
élőhelyet terveznek kialakítani, amelynek megvalósítása tervezett módjával kapcsolatban a
természetvédelmi kezelővel (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, HNPI) egyeztetni szükséges. Az
egyeztetésről készült iratot az egyeztetést követő 8 napon belül a Főosztályra meg kell küldeni.
A rekultivációs munkálatok megkezdését 8 nappal korábban írásban be kell jelenteni a HNPI és a
Főosztály felé.
- A műveleti tervben a beruházási terület 30 km-es körzetében lévő bányák között szerepelt a
„Tiszakóród I-kavics” és a „Fehérgyarmat I.-agyag” védnevű bányák is.
A Főosztály a Béke Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezet (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 40.)
részére a „Tiszakóród I-kavics” megnevezésű bányatelek megnyitásához kiadott, 2524-13/1996. sz.
határozattal módosított 2524-07/1996. sz. határozatba foglalt környezetvédelmi engedélyt, és a „Felső
Tiszapart” Kft. „f.a.” (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 12., KÜJ száma: 100256891) részére a „Tiszakóród
I.-kavics” védnevű bányatelek bővítésére kiadott, 585-18/2006. sz. környezetvédelmi engedélyt a
1072-3/2019. sz. határozatában visszavonta.
A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség a 238-2/1998. számú
határozatában adott környezetvédelmi engedélyt az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaság (3434
Mályi, Fő u.) részére a Fehérgyarmati Téglagyár bányatelek bővítésére vonatkozóan.
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a GÉGÉNY Építőipari és
Kereskedelmi Kft. (4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 9.) megbízásából eljáró Alföldi Környezetvédelmi Kft.
(4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/A.) kérelmére a Környezet- és Természetvédelmi
Főfelügyelőség (1011 Budapest, Fő u. 44-50.) H-471/8/1998. számú II. fokú határozatával
megváltoztatott, 238-2/1998. számú határozatba foglalt környezetvédelmi engedélyt az 1636-4/2014.
sz. határozatával módosította.
A módosított környezetvédelmi engedély 2016. január 22-ig volt érvényes.
A Főosztály rendelkezésére álló adatok szerint a bányászati tevékenység a bányatelken befejeződött,
a környezetvédelmi hatóság a 7973-1/2016. sz. iratában az elfogadott tájrendezési tervben foglaltak
betartásával járult hozzá a bányabezáráshoz.
Fentiek alapján ezen területek töltésépítési anyag beszerzése céljából nem vehetők számításba.
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Megkeresésüknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1)
bekezdése alapján tettem eleget.”
Kérem a szakmai véleményt a döntése meghozatalánál figyelembe venni és döntésének egy
példányát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére is megküldeni szíveskedjen.
A BO/15/934-13/2019. iktatási számú, 2019. 04. 17-én kelt végzésben hiánypótlásra szólítottam fel
Kérelmezőt, melyet 2019. 04. 29-én maradéktalanul teljesített.
A beterjesztett kérelem, a mellékelt és a hiánypótlásként megküldött dokumentáció, valamint a
rendelkezésre álló adatok felülvizsgálatát követően a következőket állapítottam meg:
 Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló
közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesltmény
30 km-es környezetében létesül. Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, Tisza bal parti töltés 122+900 - 130+5681 tkm között" tárgyú vízjogi létesítési
engedélyt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a
36600/1424-27/2016.ált számú határozatával adta ki. A vízjogi létesítési engedély engedélyese
az Országos Vízügyi Főigazgatóság (Engedélyes), Kérelmező a meghatalmazás
előterjesztésével igazolta, hogy a kérelem előterjesztése során Engedélyes megbízásából és
meghatalmazásával jár el. Ez alapján Kérelmező kérelme megfelel a Bt. 47. § (1) bekezdéseben
foglalt feltételnek.
 Kérelmező a beterjesztett hiánypótlási dokumentációban igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30
km-es körzeten belül lévő bányákból az ásványi nyersanyag beszerzése nagyobb költséggel
járna, mint a létesíteni tervezett anyagnyerő helyről.
 A Tisza bal parti töltés 122+900 - 130+681 tkm között fejlesztésére, üzemeltetésére vonatkozóan
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály a 1181-60/2016. számú határozatával adott ki környezetvédelmi engedélyt. A
környezetvédelmi engedély környezet és természetvédelmi szempontból – többek között tárgyalja a Kisar 5 jelű (Nagyar 0107/19 hrsz) anyagnyerő helyet is, melynek vonatkozásában
megállapítja, hogy az korlátozás nélkül igénybe vehető.
 A tervezett anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, külszíni művelésre
megállapított bányatelket, védett természeti területet, vagy Natura 2000 minősítésű területet,
illetve nem érinti vízbázis védőterületét, vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.
 Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységet a Nagyar 0107/19 hrsz-ú ingatlan
igénybevételével tervezik végezni. Az ingatlan végleges más célú hasznosítását a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala Földhivatali Osztály a
10218-9/2019. ügyiratszámú határozatával engedélyezte.
 Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges Nagyar 0107/19 hrsz-ú
földterület igénybevételére annak tulajdonosával az igénybevételre kiterjedő megállapodás (Bt.
47/A § (1) bekezdés) a dokumentációhoz mellékelten rendelkezésre áll.
 Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei – a hiánypótlás
felhívás teljesítését követően - megfeleltek 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.
 Engedélyesnek koncessziós díj, bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal
megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj, bírság, jogosulatlanul
kitermelt ásványinyersanyag-érték tartozása nincs, illetőleg a bányajáradék bevallására
vonatkozó kötelezettségét teljesítette. Ez alapján a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerint kizáró ok nem
merült fel, a kérelme érdemben elbírálható volt.
 A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási
költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 1. § a) pontja és 2. § (4) bekezdése, illetve 1. sz. melléklet 42. pontja alapján a
jelen hatóság engedélyezési eljárásért a 200.000,- Ft., azaz kétszázezer forint igazgatási
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szolgáltatási díjat Kérelmező megfizette, melyről kiállított számlát korábban már megküldtem
számára.
A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi
megalapozottsága a következő:
A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység
végzőjének adatait.
A 2. pont az engedély érvényességi idejét határozza meg, figyelembe véve a kérelemben foglaltakat.
A 3. 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 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.
Az 5. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpillért, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003.
(III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint.
A 6. pont a Bt. 47/D. § (3), 47/B. § (3), 47/D. § (4), 47/D. § (2) és 47/A. § (2) bekezdés alapján került
előírásra.
A 7. pont a Bt. 47/D. § (1) bekezdésén alapul.
A 8. pont a Bt. 47/E. (1) - (3) bekezdése és a Vhr. 32/C. § előírásai alapján került előírásra.
A 9. pontban foglaltakat - figyelemmel a Vhr. 32/B. §-ára is - a Bt. 47/A. § (3) bekezdése alapján írtam
elő, melynek rendelkezésre állásának igazolására határidőt állapítottam meg.
A 10. pontban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SZ-10/106/01176-2/2019. ügyiratszámú végzésében foglaltak
figyelembe vételével rendelkeztem.
A 11. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1)
bekezdésének megfelelően.
A Bt. 47/F. § alapján felhívom figyelmét arra, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese vagy a
megbízásából tevékenységet végző a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzi,
a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes
állapot megszüntetésére. Ismételt esetben a bányafelügyelet az engedélyt visszavonhatja és
elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy ha ez már nem lehetséges, a tájrendezést. Ha az
anyagnyerő hely engedélyese vagy a tevékenységet végző tevékenységével a 47/D. § (3)
bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely
engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal sújtja, és a tevékenység folytatását - ha a
kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyzetet okozott - felfüggeszti. A bányafelügyelet
a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység folytatását engedélyezi. A Bt. 47/F. §
(1) bekezdése szerinti bírság összegének felső határa húszmillió forint, a Bt. 47/F. § (2) bekezdése
szerinti bírság felső határa tízmillió forint.
Döntésemet az előzőekben rögzített tényállás és a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
A fellebbezés lehetőségét az 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § (4) bekezdése, illetve az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (1) - (2) bekezdése biztosítja a 118. §
(3) bekezdésben meghatározott határidőn belül. A jogorvoslati eljárás díját a bányafelügyelet részére
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján
állapítottam meg. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésének módját a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet
2. § (2)-(4) bekezdései szabályozzák.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint bányafelügyelet hatáskörét az 1993. évi
XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés m) pontja és 47/B. § (1) bekezdése biztosítja, míg illetékességét a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése és 1. melléklete határozza meg.
Miskolc, 2019. május 02.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető

1
0

A BO/15/934-19/2019. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel)
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
2. Magyar Vakond Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
3. Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 12-14.
5. „eljárás során érintett magánszemély”
6. irattár

