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Tárgy: Tiszakóród 039/11-13 hrsz-ú
anyagnyerő hely komplex műveleti
tervének módosítása
Hiv. szám: EPAPIR-20210707-5958
Melléklet: Véglegessé vált: 2021. július 19-én

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 – anyagnyerő hely komplex műveleti
tervének módosítása tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
1. Az építtető Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban:
Engedélyes), valamint a tevékenységet végző „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey
utca 21.) képviseletében eljáró TESZT Tervező Szervező és Fővállalkozó Kft. (5600 Békéscsaba,
Bartók Béla út 23/A.) által beterjesztett kérelem és mellékletei alapján a Tiszakóród 039/11-13 hrsz-ú
ingatlanokon létesített anyagnyerő hely BO/15/1048-9/2020. számú határozattal kiadott létesítési és
üzemeltetési engedélyének teljesítési határidejét
2022. július 31-ig meghosszabbítom.
2. Az anyagnyerő hely létesítése és komplex műveleti tervének jóváhagyása tárgyában hozott
BO/15/1048-9/2020. számú határozat fenti rendelkezéssel nem érintett részei továbbra is hatályban
maradnak.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A
végleges döntés ellen a Debreceni 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
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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.

Indokolás
A meghatalmazás alapján eljáró TESZT Kft. Hatóságomhoz 2021. július 7-én érkezett beadványában a
Tiszakóród 039/11-13 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítési engedélye teljesítési határidejének 2022. július
31-ig történő meghosszabbítását kérelmezte.
Kérelmében előadta, hogy a létesítés alapjául szolgáló vízjogi engedély hatálya jogszabály alapján
meghosszabbodik, valamint a kialakult kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az építés nem a tervezett
ütemnek megfelelően halad.
Az eljárás során megállapítottam, hogy:
A VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó vízjogi létesítési
engedélyét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 36600/232442/2018. ált. iktatószámon, melyet többször módosított, illetve kiegészített. A határozatban foglaltak
alapján az engedély eredetileg 2021. július 31-ig hatályos. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 117. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a tárgyi
létesítményre kiadott vízjogi létesítési engedély hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követően
legalább 2022. július 31-ig meghosszabbodik.
A tárgyi anyagnyerő hely vonatkozásában az ingatlanhasználatra kötött ingatlantulajdonosi
megállapodások 7.1. pontja az ingatlanok igénybevételének és helyreállításának (rekultiváció) végső
időpontjára vonatkozó kitételt nem tartalmaz, abban csak a tájrendezés befejezésének várható
időpontját jelölték meg.
A létesítési és üzemeltetési engedély módosításra kért teljesítési határidejéig az árvízvédelmi rendszer
építésére kiadott vízjogi létesítési engedély, valamint az ingatlantulajdonossal az ingatlanhasználatra
kötött megállapodások hatályosak, illetve érvényesek, ezért az anyagnyerő hely BO/15/1048-9/2020.
számú határozattal kiadott létesítési engedélyének teljesítési határideje módosítható volt.
Fentiekre tekintettel a rendelkező rész 1. pontjában foglaltak szerint rendelkeztem és az anyagnyerő hely
BO/15/1048-9/2020. számú határozattal kiadott létesítési engedélyének teljesítési határidejét a Bt. 47/B.
§ (3) bekezdése alapján - a kérelemben foglaltaknak megfelelően - módosítottam.
A 2. pontban a jogfolytonosság fenntartása érdekében rendelkeztem az eredetileg jóváhagyott
tervdokumentáció, illetve hatósági rendelkezések hatályban tartása érdekében.
Kérelmező az eljárás 85 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. A számla kiállításáról a 78/2015.
(XII. 30.) NFM rendelet 2. § (5) bekezdése rendelkezik.
Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nincs.
Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35.
§-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja: 2021. július 8. Az ügyintézési határidő leteltének
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napja: 2021. augusztus 1. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza meg.
Döntésemet 8 napon belül hoztam meg.
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, 2021. július 14.

dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető
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A BO/15/1476-2/2021. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel)
1. TESZT Tervező, Szervező és Fővállalkozó Kft. 5600 Békéscsaba Bartók Béla u. 23/A. (cégkapun)
2. „eljárás során érintett magánszemély”

