
 

 

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (telefon: 46/503-740); Email: banyaszat@borsod.gov.hu 

Ügyfélfogadás: Kedd: 900-1400; Csütörtök: 900-1400  

 

Iktatószám: BO/15/2407-5/2019.  

Ügyintéző:  Sárvári Péterné 

Telefon:  46/503-755 

Tárgy:  A Négyes 1 jelű anyagnyerő hely 

bezárása, megszüntetésének 

elfogadása  

 

Véglegessé vált: 2019. december 17-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 – a "Négyes 1 (Négyes 0181/6,10,12-13 

hrsz.)" jelű ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) bezárása, 

megszüntetésének elfogadása tárgyában indított eljárásban meghoztam az alábbi 

 

HATÁROZATOT. 

 

 

1. A tevékenységet végző Swietelsky Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13.) 

megbízásából eljáró Bányagép Bt. kérelmére, a "Négyes 1 (Négyes 0181/6,10,12-13 hrsz.)" jelű 

anyagnyerő hely helyreállítását és megszüntetését elfogadom.  

 

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

 

A határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálathoz címzett, de a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához 

(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén 

annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (56 000 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. 

 

 
Indokolás 

 

A tevékenységet végző megbízásából eljáró Bányagép Bt. 2019. október 31-én a BO/15/776-6/2018. 

számú határozattal engedélyezett "Négyes 1 (Négyes 0181/6,10,12-13 hrsz.)" 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/15/2407-3/2019. számon helyszíni szemlét rendeltem el, melyre az 

érintetteket meghívtam. 

 

A 2019. november 20-án tartott helyszíni szemléről BO/15/2407-4/2019. 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 cél megvalósult, a tervezettnél kevesebb ásványi nyersanyagot termeltek ki.  
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Az igénybe vett Négyes 0181/6,10,12-13 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai a dokumentáció mellékletét 

képező nyilatkozatokban a kialakított végállapotot (mezőgazdasági művelésre alkalmassá tett terület) 

megfelelőnek és újrahasznosításra alkalmasnak találták, melyet a tájrendezésre vonatkozó további igény 

nélkül elfogadtak. 

 

Az anyagnyerő hely területe rendezett, anyaghalmokat, depóniákat nem hagytak vissza. A visszahagyott 

végrézsű-szögek a komplex műveleti tervben meghatározott értéknél kisebb hajlásúak a könnyebb 

mezőgazdasági művelhetőség érdekében, így a megvalósított végállapot műszaki-biztonsági szempontból 

kedvezőbb. 

 

Az anyagnyerő hely létesítését és üzemeltetését a bányafelügyelet BO/15/776-6/2018. számú 

határozatával engedélyezte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.), mint 

engedélyes részére. Az engedély alapján az engedélyes xxxx m3 homok (kódja: 1453) és xxxx m3 agyagos 

törmelék (kódja: 1473) megnevezésű ásványi nyersanyag kitermelésére volt jogosult. Az anyagnyerő 

helyről az eredeti elképzeléstől kisebb területet vettek igénybe és a tervezett mennyiségtől lényegesen 

kevesebb (összesen xxxx m3) ásványi nyersanyagot termeltek ki. 

A dokumentációhoz mellékelt N-I-MT-1/2018. nyilvántartási számú, végállapotot rögzítő térkép alapján az 

engedélyezett alaplap +87,5 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 jogorvoslatról szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: 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 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) 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, 2019. november 25. 

 

 

 Demeter Ervin 

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 Szőcs Péter 

 osztályvezető 
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A BO/15/2407-5/2019. határozatot kapják: 

1. Bányagép Bt. 2234 Maglód, Sugár u. 120. 

2. Swietelsky Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros u. 13.  
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” 

 

 
 


