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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 ingatlanokon BO/15/1549-16/2018. számú határozattal engedélyezett ásványinyersanyag-kinyerő hely 

(a továbbiakban: anyagnyerő hely) komplex műveleti tervének módosítása tárgyában indított eljárásban 

meghoztam az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT. 
 

Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatom.  

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 ingatlanokon BO/15/1549-16/2018. számú határozattal engedélyezett anyagnyerő hely 

komplex műveleti tervének módosítását jóváhagyom és a megjelölt ingatlan területén az anyagnyerő hely 

létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételekkel  
 

engedélyezem. 
 

1. Az anyagnyerő helyről kitermelhető ásványi nyersanyag (töltésanyag): 

homok (kódja: 1453);  mennyisége:  xxxx m3  

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

 

 

2. 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 
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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 

25 772123.44 263030.05 91.04 

26 772020.94 262954.00 90.38 

27 771895.16 263025.26 90.59 

28 771857.93 263073.64 90.95 

29 771831.67 263107.76 90.33 

30 771735.92 263229.91 90.93 

17 771732.30 263234.53 90.93 

18 771710.64 263263.32 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 771637.81 263554.87 92.41 

Az anyagnyerő hely területe: 0,219951 km2 (21 ha 9951 m2).  

 

3. Pillérek megállapítása: 

A BO/15/1549-16/2018. számú határozat 5. pontjában megállapított határpillért törlöm. 

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.  

Az anyagnyerő hely 15 és 17 sarokpontjai között húzódó nagyközépnyomású gázelosztó vezeték 

védelme érdekében - a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján - védőpillért jelölök ki 

a gázvezeték mindkét oldalán, annak alkotójától számított 9-9 m-es védősávval és 15°-os határszöggel, 

melyet a +89,0 mBf szintig kell megszerkeszteni. 

A kijelölt határ- és védőpilléreket megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi 

nyersanyag kitermelést, vagy egyéb földmunkát végezni tilos. 

 

4. A BO/15/1549-16/2018. számú határozat módosítással nem érintett előírásai változatlanul érvényben 

maradnak. Jelen határozat csak a BO/15/1549-16/2018. számú határozattal együtt érvényes.  

 

 

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 (42 500 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 

 

Hatóságom az engedélyes 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 ingatlanokon anyagnyerő hely létesítését BO/15/1549-16/2018. 

számú határozatával, 2020. február 28-ig terjedő érvényességgel engedélyezte és az anyagnyerő hely 

komplex műveleti tervét jóváhagyta.  

A Kérelmező hatóságomhoz 2018. november 14-én érkezett beadványában a Borsodivánka 043/2-5, 

043/7-8 hrsz-ú ingatlanokon BO/15/1549-16/2018. számú határozattal engedélyezett anyagnyerő hely 

komplex műveleti tervének módosítását kérelmezte. A módosítás új ingatlan igénybevételével nem jár, az 

csak a 043/5, 043/7 és 043/8 hrsz-ú ingatlanok eddig igénybevételre nem tervezett területére terjed ki. Az 

anyagnyerő hely üzemeltetésének határideje nem változott. 
 

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy: 

- Az anyagnyerő hely bővítési területe 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 bővítéséhez szükséges földterület igénybevételi jogosultságát és az ingatlan 

végleges más célú hasznosításának engedélyezését (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Mezőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10274/3/2018. 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 kérelmező a komplex műveleti terv módosítása során a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (4200 

Hajdúszoboszló. Rákóczi utca 184.) 401070100/006614-003/2018 számú közmű üzemeltetői 

nyilatkozatában foglalt előírásokat figyelembe vette. 
 

A határozat rendelkező részében foglalt hatósági előírások indokolása és jogszabályi megalapozottsága 

a következő: 

Az 1. 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 2. pont rögzíti a módosított anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását és egyéb jellemző adatait.  

A 3. pont rögzíti a kijelölt határ- és védőpilléreket, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. 

(III. 14.) GKM rendeletben foglaltak szerint. 

A 4. pontban a BO/15/1549-16/2018. számú határozatnak a jelen határozattal nem érintett előírásai 

hatályban tartása érdekében rendelkeztem.  

 

Az anyagnyerő hely engedélyesét terhelő kötelezettségek teljesítésének és harmadik személynek okozott 

károk megtérítésének pénzügyi fedezetére további biztosítékról rendelkeznem nem kellett, mert a 

kérelemhez mellékelt költségterv alapján a kérelmező igazolta, hogy a rendelkezésre álló biztosíték kellő 

fedezetet nyújt az esetlegesen okozott károk megtérítésére. 

 

Döntésemet az előzőekben rögzített tényállás és hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 
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A Kérelmező az eljárás 85 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az erről kiállított számlát jelen 

határozathoz mellékelve küldöm meg.  

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. november 15. Az ügyintézési határidő 

leteltének napja, figyelemmel a szünetelésre is: 2018. december 15. Az ügyfél kérelmére történt 

szünetelés miatt figyelmen kívül kell hagyni a 2018. december 6. és 2018. december 11. közötti időszakot, 

azaz 6 napot. Az eljárási határidőt (25 nap) a Vhr. 1. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

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. december 12. 

 

 

 Demeter Ervin 

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 Szőcs Péter 

 osztályvezető 
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A BO/15/2538-8/2018. 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. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 184. 

 


