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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 "Borsodivánka 043/2-5, 

043/7-8 hrsz-ú" ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) bezárása, 

megszüntetésének elfogadása tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi döntést: 

 

HATÁROZAT 

 

1. A tevékenységet végző Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 

nevében és megbízásából eljáró AQUATIC-Low Kft. kérelmére, a "Borsodivánka 043/2-5, 043/7-8 

hrsz-ú" jelű anyagnyerő hely helyreállítását és megszüntetését elfogadom.  

 

2. Jelen határozat véglegessé válásával a tárgyi anyagnyerő helyet a nyilvántartásomból törlöm.  

 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A 

végleges döntés ellen a Miskolci Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben 

meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas 

adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének 

azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas 

adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és 

bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. 

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati 

Osztályánál (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.).  

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi 
képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal 
honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással  
(https://e-kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a 
keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról 
letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-
ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a 

felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali 

jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt 

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000 - Ft, azonban a per tárgyára tekintettel 

a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték 

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

mailto:banyaszat@borsod.gov.hu
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Indokolás 
 

A tevékenységet végző megbízásából eljáró AQUATIC-Low Kft. 2020. május 13-án a BO/15/1549-

16/2018. számú határozattal engedélyezett "Borsodivánka 043/2-5, 043/7-8 hrsz-ú" anyagnyerő hely 

bezárása, megszüntetésének elfogadása iránti kérelmet nyújtott be a bányafelügyelethez. 

 

A kitermelési tevékenység befejezését követő tájrendezési munkák elvégzésének ellenőrzése céljából, a 

tényállás tisztázása érdekében BO/15/1042-3/2020. számon a bányafelügyelet helyszíni szemlét rendelt 

el, az érintettek meghívásával. 

A 2020. június 2-án tartott helyszíni szemléről BO/15/1042-4/2020. számon jegyzőkönyv készült. A 

szemlén tapasztaltak, valamint a végállapotot rögzítő, hites bányamérő által készített térkép alapján 

megállapítottam, hogy a létesítés tárgyában hozott határozattal elfogadott komplex műveleti tervben 

meghatározott tájrendezési célt (szántó művelési ág visszaállítása) a tájrendezés során megvalósították.  

Az igénybe vett ingatlanok tulajdonosai közül néhányan a szemlén részt vettek, és néhány helyen a 

rézsűk lankásítását, a humusz visszaterítés kiegészítését és egy lokális mélypont feltöltését kérték. Az 

engedélyes képviselője ezen problémák megoldására a helyszínen ígéretet tett. 

A kialakított végállapot bányaműszaki és biztonsági szempontból elfogadható. 

 

Az anyagnyerő helyen a komplex műveleti tervet jóváhagyó BO/15/1549-16/2018. (módosítva: 

BO/15/2538-8/2018. számon) számú határozat alapján az engedélyes xxxx m3 képlékeny agyag II. 

(kódja: 1419) és xxxx m3 homok (kódja: 1453) ásványi nyersanyag kitermelésére volt jogosult. 

Az anyagnyerő helyről az eredeti elképzeléstől eltérően xxxx m3 képlékeny agyag II. és xxxx m3 

homok ásványi nyersanyagot termeltek ki, xxxx m3 termőföld kitermelése és visszatöltése 

mellett. 
A kivitelező nyilatkozata szerint a kitermelt ásványi nyersanyagot a Rima-patak jobb part 3+200 

– 7+955 fkm szelvények közötti szakaszán használták fel töltésépítéshez. 
A végállapotot tartalmazó dokumentációhoz mellékelt BI_ANH_KMT-2018/2. nyilvántartási számú, 

végállapotot rögzítő térkép alapján az engedélyezett alaplap +89,0 mBf szintjét a kitermelés során nem 

sértették meg.  

 

A fentiekben ismertetett tényállás alapján a Bt. 47/E. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva 

döntöttem az anyagnyerőhely megszüntetésének elfogadásáról a rendelkező rész 1. pontja szerint. A 2. 

pontban foglalt nyilvántartásból való törlésre a Bt. 47/E. § (3) bekezdés előírása alapján kerül sor. 

 

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései 

irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 13. § (1) bek.-en, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) 

bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, 

valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.  

 

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, 2020. június 3. 

 Demeter Ervin 

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Szőcs Péter 

 osztályvezető 
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A határozatot kapják: 

1. Címzett  

2. Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.  
3. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 
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” 
10. TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.

 


