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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, vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények létesítéséhez 

szükséges ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének 

engedélyezése tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT. 

 

Az építtető Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.; a továbbiakban: 

Engedélyes) megbízásából eljáró Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 

138.; a továbbiakban: Kérelmező) által beterjesztett kérelem és mellékletei alapján a Borsodivánka 043/2-

5, 043/7-8 hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyom és a 

megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel  

 

engedélyezem. 

 

1. Az anyagnyerő hely engedélyese és tevékenység végzésére jogosult adatai: 

− engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) 

− tevékenységet végző: Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 

138.)  

 

2. Az anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat véglegessé 

válásának időpontjától kezdődően 2020. 02. 28-ig érvényes. 

 

3. A kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): 

homok (kódja: 1453);  mennyisége:  xxxx m3  

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

 

A kitermelt nyersanyag felett az Engedélyes tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában 

marad. A nyersanyag kizárólag a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, 

védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

területén” című projekt kivitelezéséhez, a Rima-patak jobb part 3+200 - 7+955 tkm szelvények közötti 

szakaszán vizek kártételei elleni védekezés céljából töltés építéséhez használható fel, kereskedelmi 

forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható. 
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4. Az anyagnyerő hely a Borsodivánka külterületi 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/7 és 043/8 hrsz-ú 

ingatlanokon, +89,0 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a komplex műveleti terv mellékletét 

képező térképeken az alábbi sarokpontokkal megjelölt - EOV koordinátákkal lehatárolt - területen 

létesíthető: 

 

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

1 771799.13 263636.09 89.35 

2 771831.66 263617.43 89.86 

3 771854.90 263594.33 90.11 

4 771867.08 263582.21 90.11 

5 771903.34 263546.18 89.70 

6 772002.20 263451.20 89.00 

7 772012.18 263435.13 89.54 

8 772071.85 263339.12 89.00 

9 772089.40 263299.01 89.00 

10 772103.78 263266.90 89.00 

11 772107.76 263259.02 89.00 

12 772135.12 263204.81 89.24 

13 772190.70 263114.63 89.00 

14 772202.55 263088.75 89.00 

15 772145.11 263046.13 90.93 

16 771735.92 263236.22 90.93 

17 771732.39 263234.57 90.93 

18 771711.03 263262.80 91.33 

19 771685.82 263294.67 91.55 

20 771633.54 263360.69 90.98 

21 771610.78 263391.33 90.19 

22 771600.64 263404.99 91.58 

23 771542.21 263483.64 90.04 

24 771637.03 263554.48 92.41 

Az anyagnyerő hely területe: 0,181272 km2 (18 ha 1272 m2).  

 

5. 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 15°-os határszöggel, melyet a 

+89,0 mBf szintig kell megszerkeszteni.  

A kijelölt határpillért megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészben 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 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. 
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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. 

e) A területen folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a 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 okl. bánya és geotechnikai mérnök; nyilvántartási száma: 
KB-BBK/1455-2/2013. 

− felelős műszaki vezető helyettes: Toth Olga Sára okl. bánya és geotechnikai mérnök; 
nyilvántartási száma: KB-BBK/2016-2/2013. 

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) Az 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 felhasználásra, beépítésre 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 - 4 620 000 Ft (azaz négymillió-

hatszázhúszezer forint) értékben óvadék alapítását és a biztosíték összegének a Kormányhivatal 

hatósági letéti számlájára történő elhelyezését írom elő. Kötelezem az Engedélyest, hogy a biztosíték 

rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat jelen határozat véglegessé válásától számított 30 

napon belül a Bányafelügyeletre nyújtsa be. 

 

10. Az anyagnyerő hely létesítése során a kitermeléssel érintett régészeti örökség megóvásának konkrét 

módját a folyamatban lévő örökségvédelmi hatástanulmány eredményei alapján kell megválasztani.  

 

11. Az anyagnyerő helyet BO/15/1549-16/2018. számon nyilvántartásba veszem. 

 

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 (100 000 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. 
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Indokolás 

 

A Kérelmező hatóságomhoz 2018. július 9-én érkezett beadványában a Borsodivánka 043/2-5, 043/7-8 

hrsz-ú anyagnyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélyezését kérelmezte.  
 

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy: 

- Az anyagnyerő hely létesítése a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló 

közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény  

30 km-es környezetében létesül. A Rima- és Csincse-patak árvízvédelmi fejlesztésének vízjogi 

létesítési engedélyét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adta ki 

35500/8162-27/2017. ált. iktatószámon (vízkönyvi szám: Csincse- Eger/184, Rima- Eger/84). Az 

engedély 2020. február 28-ig érvényes. A kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítménytől 30 km-es 

körzeten belül lévő bányákból az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel járna, mint 

a tervezett anyagnyerő helyről. 

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

megállapított bányatelket, vízbázis védőterületet, illetve védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet.  

- Az anyagnyerő hely Natura 2000 területen található. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-

08/KT/07115-20/2018. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozata alapján a Borsodivánka 

043/2-5 és 043/7-8 helyrajzi számú területen tervezett anyagnyerő hely létesítésére környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

- Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi 

jogosultságát és az ingatlan végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10207/3/2018. 

számú határozata) igazolták. 

- A Kérelmező által készített és beterjesztett komplex műveleti terv és mellékletei – hiánypótlást 

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. 

- A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a 

megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta. 
 

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) bekezdése, 

8. pontja 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 foglaltakat a Bt. 47/B. § (2) bekezdésére tekintettel írtam elő, mivel a tervezett beruházás – 

az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat alapján - hatósági nyilvántartásban szereplő régészeti 

lelőhelyet érint (Borsodivánka, Nagy-szög II.; azonosító szám: 92991). Az örökségvédelmi hatástanulmány 

elkészítését, a próbafeltárás elvégzésének szükségességét a komplex műveleti terv is tartalmazza.  

A 11. pont az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét rögzíti a Bt. 47/C. § (1) bekezdésének 

megfelelően. 

 



 5 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/08498-2/2018. számú tájékoztatásában – a komplex műveleti 

terv áttekintését követően - megállapította, hogy a terv tartalmazza a környezetvédelmi hatóság által 2018. 

június 14-én kiadmányozott BO-08/KT/07115-20/2018. számú határozatban javasolt környezetvédelmi és 

természetvédelmi feltételeket. 

Zajvédelmi szempontból legközelebb lévő védendő létesítmények a bányatelektől déli irányban 220 méter 

távolságban fekvő tanyaépületek. Az anyagnyerő hely kiszállító útja a 047 hrsz.-ú út. A bánya bekötő 

útjának forgalma a kiszállítás során 376 nehéz tehergépkocsi elhaladás naponta. A dokumentációban 

bemutatásra került, hogy a szállítási tevékenység nem okoz jelentős, 3 dB feletti zajterhelés növekedést 

az érintett útszakaszokon. A komplex műveleti tervben szerepel, hogy az anyagnyerő hely körül zajvédelmi 

töltés építését vállalja a beruházó. Így a hatásterület a déli irányban 36 méteren belül marad. A szállítás 

közvetlen és közvetett hatásterületén nincs védendő létesítmény.  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a komplex műveleti terv szerint a tervezett anyagnyerő hely 

légszennyező hatása lakott területet nem érint. A letakarítás és a kitermelés fokozott kiporzása 

csökkenthető, amennyiben kitermelést száraz időszakban nem végeznek, valamint a kiporzást locsolással 

minimalizálják.  

A kiszállító utak pormentesen tartása pormentes burkolattal és locsolással fog történni. A diesel üzemű 

gépek környezetkímélő kivitelűek, folyamatos karbantartással a káros anyag kibocsátása minimalizálható. 

A hatásterület maximális mértékét (szállópor, PM10) 42 méterben állapították meg.  

Természet és tájvédelmi szempontból a komplex műveleti terv javaslatot tesz az élővilágot és a tájat érő 

lehetséges károsítások csökkentésére.  

A tervezési terület környezete biotikai értékekben gazdag, ott védett és fokozottan védett madárfajok 

egyaránt előfordulnak [pl. cigányréce (Aythya nyroca), bölömbika (Botaurus stellaris), barna rétihéja 

(Circus aeruginosus), törpegém (Ixobrychus minutus), tövisszúró gébics (Lanius collurio), kékbegy 

(Luscinia svecica), kis vízicsibe (Porzana parva)].  

A tervezett beavatkozás teljes területe a HU037 kódú, 39 018 ha kiterjedésű Borsodi-Mezőség 

megnevezésű Fontos Madárélőhely (IBA) területéhez tartozik, élő-, pihenő-, táplálkozó- és 

szaporodóhelye számos madárfajnak. 

A Borsodivánkai-holtág nádasodó vízterei a tavi béka – kecskebéka – kis tavi béka fajcsoportba 

(Pelophylax sp.) tartozó egyedek lokálisan jelentős élőhelyei, valamint a védett magyar nadály 

(Hirudo verbana) népes állományának térségi szinten is jelentős élőhelyei. 

 

Felhívta továbbá a beruházó figyelmét az alábbiakra: 

− Amennyiben az előzetesen nem várt, de a tevékenység során felmerülő zajterhelés során a 

környezeti zajvédelmi kritikus pontokon a védendő épületeknél határérték túllépés várható és azt 

műszaki, szervezési megoldásokkal nem lehet határérték alá csökkenteni, akkor a 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 13. § előírásai alapján a tevékenység megkezdése előtt az kivitelezőnek 

zajterhelési határérték felmentést kell kérnie a környezetvédelmi hatóságtól. 

− A Natura 2000 területen az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. értelmében egyes tevékenységek 

(pl. gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása; az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó fa 

kivágása, cserjeirtás) kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhetők. 

− A Borsodivánkai-holtág (Borsodivánka 042/2-4 hrsz.) határát legfeljebb 10 méterre lehet 

megközelíteni. 

− A gépi taposással járó munkavégzést száraz vagy fagyott talajviszonyokat biztosító időjárási 

körülmények időszakára kell ütemezni. 

− A helyszíneken hulladék, beépítetlen anyag nem maradhat. 

− A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, 

szaporodását, terjedését lehetőség szerint kaszálással meg kell akadályozni. 

− A közlekedést, munkagépek mozgását a használatban lévő földútra kell korlátozni. Amennyiben a 

közlekedés, munkagépek mozgása használt földúton kívüli területen is szükséges, azt egy nyomra 

kell korlátozni. Depókat, lerakatokat Natura 2000 területen belül nem lehet kialakítani, vagy 
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elkerülhetetlen esetben a hagyományos használatból eredő, pl. közlekedéssel zavart területen lehet 

kialakítani. A munkavégzés megkezdése előtt a közlekedési, szállítási, mozgási útvonalakat, depók, 

lerakatok helyeit a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban BNPI) szakembereivel a 

helyszínen egyeztetni szükséges. 

− A tervezett beavatkozás környezetében megtalálható őshonos és idős fafajok egyedei 

megőrzendők. A megőrzendő faegyedek kiválasztását, kijelölését a BNPI szakembereinek 

bevonásával a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen kell elvégezni. 

− A tervezés során törekedni kell a fák és cserjék kivágásának elkerülésére. Amennyiben egyes 

területrészeken a fakivágás, cserjeirtás elkerülhetetlen, azt a vegetációs, illetőleg 

fészkelési/fiókanevelési időszakon kívülre, az augusztus 15. és március 15. közötti időszakra kell 

tervezni. 

− Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni! 

− Az anyagnyerő hely északi, keleti és déli határán 4,0 méter magas védőtöltést kell kiépíteni. 

− A szállítmányozással érintett védendő épületek közelében a logisztika szervezésével, vagy műszaki 

megoldással minimalizálni kell a zaj- és rezgéskibocsátást. 

− A szállítójárművek megengedett legnagyobb sebessége 30 km/h lehet. 

− A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az anyagnyerő helyek területén kívül ne okozzon határérték 

feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélsebesség esetén sem. 

− A tevékenységet az anyagnyerő helyek területén belül is csak olyan közúti forgalomban nem 

használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámos) lehet végezni, amelyek káros anyag 

kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket. 

− A termelési, szállítási és tájrendezési tevékenység során kialakítandó utakon a szállítási 

tevékenységet úgy kell végezni, hogy az anyagnyerő helyek területén kívül ne okozzon  

4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti PM10 terhelést. 

− Az anyagnyerő helyek területén a szállítási útvonalakat a porképződés megakadályozásához 

szükség esetén locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre 

kell csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére 

vonatkozó határérték betartását. 

 

 
Felhívom az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő hely engedélyese, 

vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, az engedélyben foglaltaktól 

eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal sújtja, és kötelezi a szabályellenes 

állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a tevékenységet végző tevékenységével a 

Bt. 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 Kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette.  

Az Engedélyesnek a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása nem volt. 

 

Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. 

§-a szerint folytattam le. Az eljárás megindításának napja: 2018. július 10. Az ügyintézési határidő 

leteltének napja: 2018. augusztus 3. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza 

meg. 

 

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a BO/15/1549-3/2018. számú függő hatályú végzéshez az Ákr. 43. § (4) 

bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatások, azaz a Bányafelügyeletet fizetési kötelezettség nem 

terheli, mert az ügyintézési határidő (2018. augusztus 3.) eltelte előtt érdemi döntést hoztam. 

 

 



 7 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Bt. 43/A. § (4) bekezdés, 

az Ákr. 116. § (1) bekezdés és 118. § (3) bekezdés előírásain 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, 2018. augusztus 1. 

 

 

 Demeter Ervin 

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 Szőcs Péter 

 osztályvezető 
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A BO/15/1549-16/2018. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel) 

 

1. Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. 6060 Tiszakécske Kerekdombdűlő 138.  

2. Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest Márvány utca 1/d. 

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” 

 


