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HATÁROZAT 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kisvarsány Község Önkormányzata 

(4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49.) nevében és meghatalmazásával eljáró „KÖRÖS – AQUA” 

Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) által benyújtott 

kérelem és mellékletei alapján a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú ingatlan területén ásványinyersanyag-kinyerő 

hely létesítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyja és a megjelölt ingatlan területén 

ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését az alábbi feltételek megtartása mellett 

engedélyezi: 

 

1. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai: 

1.1. Engedélyes:  

Kisvarsány Község Önkormányzata, 4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49. 

 

1.2. Tevékenységet végző:  

”DIAMIT” Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési Zrt. 3744 Múcsony, Szeles akna 1 hrsz. 

0149/11. 

 

2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítésének és 

üzemeltetésének engedélye jelen határozat végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 

2016. február 28-ig érvényes. Az engedélyes és a tevékenység végzésére jogosult köteles 

gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének lejártáig a tervezett tevékenység 

befejeződjön, az igénybevett terület helyreállítása a komplex műveleti tervben foglaltak szerint 

megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hiánytalanul végrehajtásra 

kerüljenek. Az anyagnyerő hely engedélyese köteles a kitermelési tevékenység befejezését 

követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a más célú hasznosítás befejezése után a 

természeti környezetbe illően kialakítani. Az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a 

Bányafelügyelet dönt. Az anyagnyerő hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül 

a bányafelügyeletnek bejelenteni és az anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadását a 

bányafelügyelettől kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a végállapoti térképet, a kitermelt 

ásványi nyersanyag mennyiségére vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére 

vonatkozó igazolást. 

 

3. Az anyagnyerő hely komplex műveleti tervében megjelölt területéről kitermelhető ásványi 
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nyersanyag megnevezése és mennyisége: 

Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419)  

Kitermelhető mennyiség: xxxx m3  

Az anyagnyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető ásványi 

nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes tulajdont 

nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag a 

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 287-20/2011. 

iktatási számú határozatával kiadott és 5029-18/2013. iktatási számon módosított, majd a Felső –

Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2584-4/2014. számú határozattal módosított vízjogi létesítési 

engedélyben foglaltakkal együtt érvényes. Az anyagnyerő helyről kitermelt ásványi nyersanyag a 

Kisvarsány árvízvédelmi töltés 0+000 – 2+067,3 km töltésszakasz megépítéséhez használható fel. A 

kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható, más területen nem 

hasznosítható. A kitermelt nyersanyag után bányajáradék befizetési kötelezettség nem keletkezik. 

 

4. Az anyagnyerő hely kizárólag a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlan határain belül, a 

műveleti térképen az alábbi, EOV koordinátákkal meghatározott sarokpontok által körülhatárolt 

területen létesíthető: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyagnyerő hely 

                          területe: 6 ha 4596 m2 

                          fedőlapja: 109,00 mBf 

Sarokpont 

száma 

Y(m) X(m) Z (mBf) 

1. 317 995,14 891 864,23 108,98 

2. 318 006,76 891 843,95 108,98 

3. 318 033,52 891 817,92 109,00 

4. 318 049,93 891 807,84 109,00 

5. 318 079,58 891 798,16 109,00 

6. 318 094,22 891 796,64 108,52 

7. 318 103,18 891 801,01 108,19 

8. 318 112,06 891 807,16 107,89 

9. 318 125,37 891 832,72 108,00 

10. 318 131,86 891 841,93 107,64 

11. 318 151,89 891 861,31 107,51 

12. 318 159,19 891 882,56 107,51 

13. 318 166,17 891 905,13 107,14 

14. 318 174,32 891 941,93 107,18 

15. 318 171,98 891 998,07 106,33 

16. 318 166,47 892 042,46 107,07 

17. 318 164,19  892 091, 74 107,90 

18. 318 170,33 892 145,29 107,49 

19. 318 169,99 892 260,97 107,96 

20. 318 171,86 892 466,69 108,44 

21. 318 133,19 892 463,81 108,06 

22. 318 093,66 892 309,34 109,09 

23. 318 058,21 892 136,11 108,53 

24. 318 066,39 892 070,20 108,97 

25. 318 074,65 892 012,29 108,33 

26. 318 022,65 891 912,30 109,00 

27. 318 001,35 891 869,63 108,98 
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                          alaplapja:  106,50 mBf 

 

5. A Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott 

károk megtérítésére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) bányakárokra vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

6. Pillérek megállapítása. 

A bányafelügyelet az anyagnyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme 

érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a 

komplex műveleti tervtérképen ábrázolt módon, az anyagnyerő hely sarokpontjai által 

meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 45-os határszöggel, melyet a 

határszög 3-al csökkentett értékével kell megszerkeszteni. 

A kijelölt pillért megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag 

kitermelést vagy egyéb földmunkát végezni tilos! 

 

7. Az anyagnyerő hely létesítése, üzemeltetése és megszüntetése során a biztonsági előírások 

tekintetében a külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. 

(VIII. 18.) NFM rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni. 

 

8. 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 szerint a bányafelügyelet nyilvántartásában 

az alábbiak szerint rögzíti: 

− felelős műszaki vezető: Markó István (3534 Miskolc, Nyár u. 15/A.), okleveles bányamérnök – 

engedélyének száma: KB-MBK/3318-4/2013, 

− felelős műszaki vezető helyettes: Veres Lajos (3533 Miskolc, Nyírjes u. 6.), okleveles 

bányamérnök – engedélyének száma: KB-MBK/2308-4/2013. 

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex 

műveleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az ásványinyersanyag-kinyerő hely 

üzemeltetése alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat 

ismerjék és betartsák. 

 

9. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az anyagnyerő hely 

létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy súlyos 

munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a 

hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet, vagy abban kárt okoz. 

 

10. Az anyagnyerő hely létesítési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható. Hivatalból akkor 

módosítható a létesítési engedély, ha a kitermelési tevékenység során védendő érték válik ismertté. 

Kérelemre történő módosítást a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell kezdeményezni. 

 

11.  Az ásványinyersanyag-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 bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a 

műszaki felügyeletet is. 

 

12. A bányafelügyelet az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos anyagnyerő hely 

engedélyesét terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk 

megtérítésének pénzügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 

8 284 000 Ft. - azaz nyolcmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint - értékben hitelintézettel megkötött 

fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja elő. A biztosíték 

rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat eredeti példányban 2015. augusztus 05-ig be kell 

terjeszteni a bányafelügyelethez. 

 

13. Az anyagnyerő helyet a bányafelügyelet 1460-3/2015. számon nyilvántartásba veszi. 



 

 

4 

 

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

Hivatalhoz címzett, a Kormányhivatalhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés esetén 

annak benyújtásával egyidejűleg 5000 Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyegben, vagy átutalással, a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal nevén vezetett 10032000-01070044-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú 

számlára. 

 

Indokolás 

 

A Kisvarsány Község Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró „KÖRÖS – AQUA” Tervezési, 

Beruházási és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) a 2015. 06. 25-én iktatott kérelmében a 

Nagyvarsány 0116 hrsz-ú anyagnyerő hely komplex műveleti tervének jóváhagyását, az anyagnyerőhely 

létesítésének engedélyezését kérelmezte. A Bányafelügyelet az 1460-2/2015. iktatási számú, 2015. 

július 6-án kelt végzésében hiánypótlásra hívta fel Kérelmezőt, amit a határidőben teljesített.  

Az engedélyezési eljárás során a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Bányafelügyelet a 

következőket állapította meg: 

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

vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. A közcélú vízilétesítmény jogerős és végrehajtható 

vízjogi létesítési engedélyét a Felső – Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 287-20/2011. számú és 5029-18/2013. iktatási számú módosító határozatával 

adta ki. A vízjogi létesítési engedély érvényességi ideje 2014. augusztus 31. A vízjogi létesítési 

engedély érvényességi idejét a Felső –Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2584-4/2014. számú 

határozatával 2016. február 28-ra módosította. 

− Kisvarsány Község Önkormányzata és a ”DIAMIT” Zrt. között szerződéses megállapodás (melynek 

másolata a beterjesztett dokumentáció mellékletét képezi) jött létre, melynek értelmében az 

anyagnyerőhely területén a tevékenységet a ”DIAMIT” Zrt. végzi. 

− A beterjesztett dokumentáció mellékletét képező meghatalmazás alapján a Kérelmező, „KÖRÖS – 

AQUA” Tervezési, Beruházási és Kereskedelmi Kft. jogosult volt az anyagnyerőhely létesítésére 

irányuló eljárásban az Engedélyes nevében eljárni. 

− Az anyagnyerő hely területével érintett Nagyvarsány 0116 hrsz-ú külterületi ingatlan művelési ága 

„kivett anyagnyerőhely”, az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, 

bányatelek területét, illetve vízbázisok védőterületét és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet. 

− A Kérelmező az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület 

igénybevételi jogosultságát igazolta. 

− A beterjesztett és hiánypótlás keretében megküldött komplex műveleti terv és mellékletei 

megfelelnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) IV/A. rész, valamint 

a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A. §, 32/B. 

§ rendelkezéseinek. 

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

megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta. 

− A Kérelmező a komplex műveleti tervben tárgyalta a vízilétesítmény 30 km-es környezetében 

jogerős és végrehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaüzemek ásványi 

nyersanyagainak alkalmatlanságát, illetve figyelembe vette a bányaüzemeknek a tervezett 

vízilétesítménytől közúton mért távolságait. Tekintettel arra, hogy a tervezett vízilétesítményhez a 

felhasználható ásványi nyersanyag tekintetében érvényes műszaki üzemi tervel rendelkező 

bányaüzem a vízilétesítménytől 30 km-en belül nem található a bányaüzemek ásványi nyersanyagai 

megfelelőségének a vizsgálatára nem volt szükség.  

− Az anyagnyerő helyről kitermelni tervezett ásványi nyersanyag töltésépítéshez való megfelelőségét 

akkreditált laboratórium által készített vizsgálati jelentés beterjesztésével igazolta. 

 

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének 

adatait, a 2. pont pedig az engedély érvényességi idejét határozza meg. A 2. pontban a Bt. 47/E. § (1) 

(2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet.  

A 3. pont rögzíti az ásványi nyersanyag kitermelhető mennyiségét, amellyel az engedélyes a 

tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. A kitermelt 

ásványi nyersanyag felhasználhatósága vonatkozásában a Bt. 47. § (7) bekezdése rendelkezik. 
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A bányajáradék fizetési kötelezettség alól a Bt. 20. § (6) bekezdés c) pontja ad felmentést. 

A rendelkező rész 4. pontja a Bt. 47/C. § (2) bekezdése alapján rögzíti az anyagnyerő hely koordináták 

szerinti lehatárolását, illetve egyéb jellemző adatait. 

A rendelkező rész 5. pontjában a Bt. 47/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A rendelkező rész 6. pontjában a Bányafelügyelet határpillért jelölt ki a Kérelmező javaslata alapján a 

védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint. A kijelölt 

pillér megóvását a Bt. 32. § (2) bekezdése rendeli el. 

A rendelkező rész 7. pontjában a Bt. 47/D. § (3) bekezdése alapján rendelkezett a Bányafelügyelet. 

A rendelkező rész 8. pontjában a Bt. 47/D. § (1) bekezdése figyelembe vételével rögzítette a felelős 

műszaki vezető, illetve helyettese személyét. 

A rendelkező rész 9. pontja a Bt. 47/D. § (4) bekezdésén, 10. pontja a Bt. 47/B. § (3) bekezdésén, 11. 

pontja a Bt. 47/D. § (2) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 12. pontjában a Bt. 47/A. § (3) bekezdés, illetve a Vhr. 32/B. § alapján rendelkezett a 

Bányafelügyelet, a 13. pont szerinti nyilvántartást a Bt. 47/C. § (1) bekezdése írja elő. 

 

A Bányafelügyelet a felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy a művelési 

rézsűszöget 45 határszöggel került megállapításra, de a tájrendezés végrehajtása során a végleges 

rézsűk kialakítását 1:6 (7,5) rézsűhajlással kell kialakítani. 

  

A Bányafelügyelet a Bt. 47/F. §-a alapján felhívja 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 Vhr. 32/D. § alapján a Bt. 47/F. § (1) bekezdése szerinti 

bírság összegének felső határa húszmillió forint, a Bt. 47/F. § (2) bekezdése szerinti bírság felső határa 

tízmillió forint. 

Az eljárási határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.§ előírásai határozzák meg. Az anyagnyerő hely komplex 

műveleti terve és engedélyezési kérelem 2015. június 25-én érkezett a Bányafelügyelethez. Az eljárási 

határidő eljárási cselekményeket figyelembe véve (hiánypótlás), a Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti 

meghosszabbítására nem került sor. Az ügyintézési határidő leteltének napja 2015. július 24.  

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes 

személyes illetékmentességben részesül. A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §, 99. §, 102. 

§-ai biztosítják. A bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdés t) és 5. § (1) bekezdés l) pontja, 

illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

Miskolc, 2015. július 13. 

 

        

                                               Demeter Ervin kormánymegbízott  

               nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

    Süttő István 

főosztályvezető  
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Kapják: 

 

1. Címzett 

2. „eljárás során érintett magánszemély” 

3. „eljárás során érintett magánszemély” 

4. „eljárás során érintett magánszemély” 

5. „eljárás során érintett magánszemély” 

6. Irattár 

 

 

 

 

 


